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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Pnelitian

1. Gambaran Umum MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

1.1. Sejarah Berdirinya MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

Dalam rangka membangun manusi Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 serta mencerdaskan Kehidupan Bangsa, maka pada tahun

1986 berdirilah Yayasan pendidikanIsla. (YPAI) 12 tahun dengan menempati gedung

semi permanen. Lembaga tersebut didirikan atas swadaya masyarakat.

Pada awal berdiri YPAI memiliki gedung 11 lokal, tenaga pengajar 10 orang.

Dengan kepala madrasah pertama adalah Bapak Hasan BA. Kemudian pada tanggal 19

Juni 1997 oleh kakanwil Departemen agama Provinsi lampung YPAI diganti namanya

dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) menggala sekaligus berpindah lokasi

dengan luas tanah 10.183.25 M2 dan mempunyai murid kelas VII berjumlah 127 orang,

kelas VII 90 orang dan kelas IX berjumlah 90 orang.

Pada saat itu teanaga pendidik berjumlah 29 orang bendahara 1 orang dengan kepala

madrasah bernama Ibu kamilah pada tahun 1992 S/d 1997. Diganti oleh Bapak Drs.
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Biorio pada tahun 1997 s/d 2004 kemudian pada tahun 2004 S/d Januari 2006

digantikan oleh Bapak Drs. Dasmiri, pada februari 2006 s/d oktober 2007 digantikan

oleh bapak sedarno, S.Pd dan kemudian 0ktober 2007 S.d tahun 2015 diganti oleh

Bapak Wiratno, S.Pd., M.Pd.I. dan pada bulan februari 2015 digantikan oleh Bp. H.

Irwin, S.Pd., M.Pd.

Dan pada tahun 2015 MTs Negeri Menggala Berubah Nama Menjadi MTs Negeri 1

Tulang Bawang yang beralamatkan di jalan IV Kampung Menggala, Kelurahan

Menggala Tenggah, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. MTs Negeri 1

Tulang Bawang sudah enam kali mengalami pergantian kepala madrasah dan hingga

saat ini masih dijabati oleh Bapak H. Irwin, S.Pd., M.Pd.I beliau berasal dari Krui

Lampung Barat dan sekarang Tingal di Kota Metro.

1.2. Visi dan Misi MTs Negeri 1 Tulang Bawang

A. Visi

Indikator :

 Berkualitas adalah bermutu tinggi, berprestasi dan siswa lulusan dapat meneruskan

pendidikan pada madrasah lanjutan yang sesuai pilihan dan dambaan pribadi.

 Budaya Islami berarti hidup yang bersumber dari syariat Islam, Budaya islami ini dapat

tercermin dalam sikap : tabassum ( senyum ), menghargai waktu, cinta ilmu,

“MEWUJUDKAN MADRASAH YANG BERKUALITAS, ISLAMI DAN BERKARAKTER”
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mujahadah ( kerja keras dan optimal ), tanafus ( berkompetisi ) dan ta’awun ( tolong

– menolong )

B. Misi

1. Membangun  Madrasah  yang Memiliki Kompetensi Unggul dan Akhlaqul Karimah

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) yang dilandasi nilai keislaman

serta karakter berprestasi.

Misi MTsN 1 Tulang Bawang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai

berikut :

a) Standar Isi

a. Melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP )

b. Menignkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat daan bakat

peserta didik untuk mencapai kejuaraan dan kebanggaan madrasah.

b) Standar Proses

a. Menggunakan pendekatan, metodologi dan strategi pembelajaran yang bervariasi,

yaitu Pembelajaran Partisipatif, aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan

( PAIKEM )

b. Melaksanakan pembelajaran dengan system mastery learning

( pembelajaran tuntas )

c. Mengaitkan nilai – nilai islami pada setiap mata pelajaran dan mengaplikasikan nya

dalam sikap serta prilaku sehari – sehari.

d. Melaksanakan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi.
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e. Melaksanakan pembelajaran bilingual pada mata pelajaran MIPA khusus kelas

Internasional

c) Standar Kelulusan

a. Mengusahakan tercapainya kelulusan 100% yang berkualitas.

d) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

a. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan secara berkala

b. Melaksanakan supervise, bimbingan dan control terhadap kinerja tenaga pendidikan

dan kependidikan

e) Standar Sarana dan Prasarana

a. Melengkapi dan memperbarui sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

f) Standar Pengelolaan

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi yang representative

b. Melaksanakan pembinaan kepada seluruh stake holder secara berkala

c. Menjalin kerjasama dengan madrasah / madrasah yang bertaraf nasional dan

internasional

d. Meningkatkan suasana yang harmonis dan kekeluargaan sesame warga madrasah

dan lingkungan masyarakat.

g) Standar Pembiayaan

a. Menyusun Rencana Anggaran Bulanan, Semester, dan Tahunan RKAKL

b. Membentuk kerjasama dengan komite madrasah untuk mendukung program

madrasah dan pembiayaan
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h) Standar Penilaian

a. Melaksanakan evaluasi belajar secara berkala, terencana, efektif, dan efisien serta

mandiri

Tabel 4 Jumlah Siswa MTs Negeri 1 Tulang Bawang

KELAS

JENIS KELAMIN
JUMLAH

PER-KELAS
JUMLAH TOTAL

Laki-Laki
Perempuan

VII/a 14 16 30

VII/b 15 14 29

VII/c 18 12 30 119

VII/d 15 15 30

VIII/a 16 11 27

VIII/b 10 14 24 103

VIII/c 14 11 25

VIII/d 13 14 27

IX/a 14 21 35 104

IX/b 22 13 35

IX/c 14 20 34

JUMLAH 326
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Tabel 5 Asal Madrasah Siswa MTs Negeri 1 Tulang Bawang

ASAL

MADRASAH

JENIS KELAMIN
JUMLAH

Laki-Laki Perempuan

MI 60 45 105

SD 110 111 221

JUMLAH 326
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Tabel Data 6 Bangunan MTs Negeri 1 Tulang Bawang

NO Jenis Bangunan
Luas

(M2)

Keadaan Bangunan

Baik
Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 Ruang Kelas Belajar 567 

2 Ruang Kepala 63 

3 Ruang Guru

123

,

5



4 Ruang Waka 25 

5 Ruang TU 56 

6 Ruang Perpustakkan 63  

7 Ruang Laboratorium 104 

-Lab.Fisika -

-Lab.Biologi -

-Lab.Komputer -

-Lab.Bahasa -

8 Aula -

9 Ruang Multimedia 63 

10 WC.Guru 9 

11 WC.Murid 12 
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12 PSBB/Asrama -

Jumlah - - -

Keterangan :

GRB : gedung ruang belajar

Ket : dapat diisi dengan kondisi fisik maupun kondisi kuantitatif

Sedangkan tenaga pengajar, Staff dan Karyawan dapat dilihat pada data berikut :

Tabel 7 Daftar Tenaga Pengajar MTs Negeri 1 Tulang Bawang

No Nama Guru L/P Pendidikan Jabatan

1. H. Irwin, S.Pd.M.Pd L S2 Kepala Madrasah

2. Tri Astuti, S.Pd P S1 Guru

3. Nurhana, S.Pd P S1 Guru

4. Drs. Iskandarsyah L S1 Guru

5. H. Nashron, S.Ag L S1 Guru

6. Sri Ayu Warnila,

S.Pd

P S1 Guru

7. Faridah Ariyani,

S.Ag

P S1 Guru

8. Siti Suratminah,

S.Ag

P S1 Guru
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9. Apriyadi, S.Pd.I L S1 Guru

10. Yulianti Kasanah,

S.Pd.

P S1 Guru

11. Mozi Devera, S.Pd.I P S1 Guru

12. Erliyani, S.Pd P S1 Guru

13. Kiki Vlorika F,

S.Pd

P S1 Guru

14. Mega Sari, S.Pd.I P S1 Guru

15. Agus Sahendra,

S.Pd

L S2 Guru

16. Dra. Maryati Musli P S1 Guru

17. Desi Arita, S.Pd P S1 Guru

18. Tulus, S.Pd L S1 Guru

19. Imam Mugiono,

S.Pd.I

L S1 Guru

20. Arifianto, S.Pd.I L S1 Guru

21. Muhaji, S.Pd L S1 Guru

22. Evanalia, S.Pd P S1 Guru

23. Septina, S.Pd P S1 Guru

24. Reta Natalia, S.Pd.I P S1 Guru

25. Hersan, S.Pd L S1 Guru
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26. Eko Saputra, S.Pd L S1 Guru

27. Anna Marvita, S.Pd P S1 Guru

28. Lucya Decentia,

S.Pd

P S1 Guru

Tabel 8 Daftar Staf dan Pegawai MTs Negeri 1 Tulang Bawang

No Nama Pendidikan Status Jabatan

1. H. Irwin, S.Pd. M.Pd S2 Pen.

Bhs.

Indones

ia

PNS Ka. MTsN

1 Tuba

2. Desi Basroh, S.Pd.I S1 PAI PNS Ka. T.

Usaha

3. Hi. Hudalloh SMK PNS Bendahara

4. Koriyana, S.Pd.I S1 PAI PNS Staf TU

5. Yusuf As SMA PNS Staf TU

6. Eka Putra, S.Pd.I S1 Honor Staf TU

7. Artina Sari, S.Kom S1 Honor Staf TU

8. Ahmad SMA Honor Satpam
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Tabel Daftar 9 Staf dan Pegawai Perpustakaan MTs Negeri 1 Tulang Bawang

No Nama Pendidikan Status Jabatan

1. Desi Arita, S.Pd S1 PNS Ka.

Perpustakaan

2. Wahyuni, S.Pd S1 PNS Staf

Perpustakaan

3. Yuseptina, S.Pd S1 Honor Staf

Perpustakaan

B. Temuan Penelitian

Program atau kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari kegiatan intrakurikuler yang mana tujuan dari program ekstrakurikuler

ini yaitu untuk mengembangkan minat dan bakat yang ada pda diri siswa serta

mendukung kegiatan intrakurikuler yang ada di satuan pendidikan.

Pengelolaan yang baik terhadap program ekstrakurikuler tentunya akan

menghasilkan hasil yang baik pula. Pengelolaan tersebut dimulai dari sebuah

perencanaan, sehingga selanjutnya terjadi pengorganisasian atas rencana yang sudah

ditetapkan dan proses pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan awal. Kemudian

dalam proses tentunya diperlukan pengawasan yang tepat sehingga apa yang sudah

direncanakan dapat tercapai namun jika belum tercapai dapat dijadikan bahan evaluasi

terkait apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ekstrakurikuler tersebut. Pada



55

pelaksanakan program ekstrakurikuler di sekolah perlu adanya koordinasi yang baik

dari pihak-pihak yang berkepentingan, agar pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dapat

berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan

di awal.

Berikut ini akan dipaparkan hasil temuan penelitian terkait pengelolaan program

ekstrakurikuler di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang yaitu pada program ekstrakurikuler

pramuka, rohis dan tahfidz al-qur’an. Adapun hasil temuan dilapangan diperoleh

melalui instrumen wawancara, observasi dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian

yang telah dilaksanakan maka deskripsi data penelitaian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan ini, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

program ekstrakurikuler  pramuka, rohis dan tahfidz al-qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang yang meliputi waktu pelaksanaan kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti,

kegiatan penutup, partisipasi siswa dan sarana. Dan berdasarkan hasil observasi secara

garis besar peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

a. Hasil Observasi Program Ekstrakurikuler Pramuka

1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler berlangsung tertib dari awal hingga

akhirnya. Pramuka memiliki agenda latihan rutin tiap minggunya  yaitu setiap

hari sabtu pukul 14.00-16.00 dan dilaksanakan di halaman maupun ruang kelas



56

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.  Setiap kali latihan diadakan absensi siswa,

diantaranya absensi kelas dan per regu.

2) Terkait dengan partisipasi siswa, siswa sangat antusias dalam mengikuti

program ekstrakurikuler ini Sebelum kegiatan dimulai banyak siswa yang telah

datang, hampir seluruh siswa kelas VII sampai  kelas IX mengikuti kegiatan

tersebut.

3) Lingkungan sekolah di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang cukup bersih dan lahan

sekolah yang cukup luas serta lingkungan yang asri membuat kegiatan di luar

ruangan menjadi lebih efektif dan menyenangkan.

4) Ruang kelas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar pramuka

cukup bersih, karena diberlakukannya jadwal piket bagi para anggota pramuka.

Jumlah siswa di dalam kelas sekitar 35-40 orang. Selain ketersediaan meja dan

kursi juga tersedia beberapa media pembelajaran lainnya yang dapat menunjang

terlaksananya program ekstrakurikuler pramuka.

b. Hasil Observasi Program Ekstrakurikuler Rohis

1) Waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler rohis sesuai dengan waktu yang

telah di tentukan yaitu setiap hari kamis pukul 15.30-16.00

2) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler rohis dilaksanakan di dalam ruangan

maupun di luar ruangan. Pelaksanaannya diawali dengan melakukan absensi,

tadarus bersama kemudian kultum yang disampaikan oleh anggota rohis

bergantian setiap minggunnya kemudian dilanjutkan pemberian materi oleh
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Pembina maupun pemateri lainnya, kegiatan rohis diluar ruangan seperti

melakukan tafakkur alam dan lain sebagainya.

3) Terkait dengan partisipasi siswa, siswa cukup antusias dalam mengikuti

program ekstrakurikuler ini Hampir seluruh siswa kelas VII sampai  kelas IX

mengikuti kegiatanekstrakurikuler ini.

4) Adapun sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya

ekstrakurikuler ini sudah memadai baik dari segi ruangan yang cukup

menampung 30-38 anggota, serta modul dan lain sebagainya.

c. Hasil Observasi Program Tahfidz Al-Qur’an

1) Waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler rohis sesuai dengan waktu yang

telah di tentukan yaitu setiap hari rabu pukul 14.30-16.00

2) Proses pembelajaran tahfidz di kelas berlangsung dengan tertib, siswa begitu

bersemangat untuk melakukan hafalan Qur’an, kegiatan pembelajaran

dimulai dengan tadarus bersama juz 29 dan dilanjutkan materi serta setoran

hafalan yang dilakukan oleh siswa kepada pembinanya

3) Terkait dengan partisipasi siswa, siswa begitu antusias dalam mengikuti

program ekstrakurikuler ini Hampir seluruh siswa kelas VII sampai  kelas IX

mengikuti kegiatanekstrakurikuler ini.

4) Adapun sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya

ekstrakurikuler ini sudah memadai baik dari segi ruangan yang cukup

menampung 30-40 anggota, serta modul dan lain sebagainya.
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2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini peneliti lakukan dengan berbagai pihak yang terkait

dengan pelaksanaan program ekstrakurikuler di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang. Dalam

memilih informan peneliti terlebih dahulu menentukan bahwa informan tersebut adalah

orang-orang yang mengetahui situasi dan kondisi MTs. Negeri 1 Tulang Bawang dan

program ekstrakurikuler terkait, serta informan tersebut terlibat dalam program

ekstrakurikuler tersebut.

Hal tersebut bertujuan agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam, tepat

dan sesuai kebenaran yang ada. Adapun informan yang diwawancarai adalah sebagai

berikut:

a) Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., yang merupakan kepala madrasah MTs. Negeri 1

Tulang Bawang. Informasi yang peneliti dapatkan dari beliau berkaitan latar

belakang dan tujuan serta cara pengelolaan masing masing ekstrakurikuler

(Pramuka, Rohis dan Tahfidz Al-qur’an). Juga tentang bagaimana peran kepala

sekolah dan upaya yang dilakukan sekolah untuk mengadapi kendala-kendala

yang di alami dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler.

a) Siti Suratminah, S.Ag., yang merupakan wakil kepala madrasah bidang

kesiswaan di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang. Informasi yang peneliti dapatkan

dari beliau berkaitan latar belakang dan tujuan serta cara pengelolaan masing

masing ekstrakurikuler (Pramuka, Rohis dan Tahfidz Al-qur’an). Juga tentang
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bagaimana peran waka kesiswaan dan upaya yang dilakukan sekolah untuk

mengadapi kendala-kendala yang di alami dalam pelaksanaan program

ekstrakurikuler.

b) Anna Marvita, S.Pd., merupakan koordinator ekstrakurikuler pramuka di

MTs.Negeri 1 Tulang Bawang dari beliau peneliti mendapatkan informasi

terkait bagaimana perencanaan kegiatan dalam ekstrakurikuler pramuka di

sekolah ini mulai dari pembagian tugas, perekrutan anggota dan lain sebagainya

serta apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan ekstrakurikuler

pramuka serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

c) Imam Mugiyono, S.Pd.I., merupakan koordinator ekstrakurikuler Rohis di

MTs.Negeri 1 Tulang Bawang dari beliau peneliti mendapatkan informasi

terkait bagaimana perencanaan kegiatan dalam ekstrakurikuler Rohis di sekolah

ini mulai dari pembagian tugas, perekrutan anggota dan lain sebagainya serta

apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan ekstrakurikuler Rohis serta

upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

d) Arif, S.Ag., merupakan koordinator ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di

MTs.Negeri 1 Tulang Bawang dari beliau peneliti mendapatkan informasi

terkait bagaimana perencanaan kegiatan dalam ekstrakurikuler Tahfidz Al-

Qur’an di sekolah ini mulai dari pembagian tugas, perekrutan anggota dan lain

sebagainya serta apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan

ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an serta upaya-upaya yang dilakukan untuk

mengatasi hambatan tersebut.
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e) Siswa-siswa MTs. Negeri 1 Tulang Bawang yang mengikuti masing masing

kegiatan ekstrakurikuler (Pramuka, Rohis, Tahfidz Al-Qur’an), yaitu sebanyak

enam orang siswa. Dari siswa-siswa tersebut peneliti mendapat informasi terkait

pelaksanaan masing masing kegiatan ekstrakurikuler (Pramuka, Rohis, Tahfidz

Al-Qur’an), tanggapan mereka tentang adanya program ekstrakurikuler tersebut

kendala-kendala yang meraka rasakan serta motivasi mereka dalam menguikuti

kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

3. Studi Dokumen

Dalam melengkapi data-data dalam penelitian ini, peneliti mengumpilkan dokumen-

dokumen yang terkait program ektrakurikuler (Pramuka Rohis, dan Tahfidz Al-Qur’an

sebagai tambahan dari data-data utama yaitu wawancara dan observasi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Program ekstrakurikuler merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

program intrakurikuler di sekolah. Adapun tujan dari dilaksanakannya program

ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki siswa

serta mendukung kegiatan intrakurikuler yang ada di sekolah.

Pengeloaan yang baik terhadap program ekstrakurikuler yang ada di sekolah

tentunya akan berdampak pada hasil dari ekstrakurikuler tersebut contohnya dari segi

prestasi yang dihasilkan. Dengan adanya proses perencanaan yang tepat, sehingga
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terjadinya pengorganisasian atas rencana yang sudah ditetapkan, dan dalam proses

pelaksanaan disesuaikan dengan tujuan organisasi. Dalam proses tentunya dibutuhkan

pengawasan yang tepat sehingga apa yang rencanakan dapat tercapai, namun jika belum

tercapai akan dijadikan bahan evaluasi terkait pelaksanaan ekstrakurikuler tersebut.

Selain itu dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler diperlukan adanya daya

dukung dan koordinasi yang tepat dari pihak-phak yang berkepentingan agar

pelaksanaan program ekstrakurikuler dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan pembahasan hasil temuan penelitian berkaitan dengan

pengelolaan program ekstrakurikuler (Pramuka, rohis dan Tahfidz Al-Qur’an) mulai

dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi

serta beberapa faktor penghambat. Adapun pembahasan hasil temuan di lapangan yang

diperoleh melalui instrumen observasi, wawancara dan studi dokumen adalah sebagai

berikut :

1. Program Ekstrakurikuler Pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

Kepramukaan adalah pendidikan luar lingkungan sekolah dan di luar keluarga

dalam bentuk kegiatan menarik dan menyenangkan bagi anak muda dibawah tanggung

jawab anggota dewasa, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka

dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang sasaran akhirnya
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pembentukan watak, sedangkan pramuka merupakan anggota dari gerakan pramuka

yang melaksanakan kegiatan kepramukaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013

Tentang Implementasi Kurikulum 2013, dijelaskan bahwa tujuan kegiatan

ekstrakurikuler Pramuka pada satuan pendidikan adalah untuk: (1) Meningkatkan

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik; (2)Mengembangkan bakat

dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia

seutuhnya.1

Program ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang merupakan

kegiatan ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan di madrasah. Kegiatan dilaksanakan

melalui Gugus DepanGerakan Pramuka yang berpangkalan di sekolah. Melalui

pendidikan kepramukaan inidapat dilakukan pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa. Kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila, pendidikan

kewiraswataan, kesegaran jasmani, dan daya kreasi, persepsi, apresiasi dan kreasi seni.

Agar kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang dapat

berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik berikut ini adalah

deskripsi tentang pengelolaan program ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan dan evaluasi.

1 Kemendibud. (2014). Kepramukaan Bahan Ajar Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Kepala Sekolah.
Jakarta: Kemendibud.
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a. Perencanaan Program Ekstrakurikuler Pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang

Program ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

diselenggarakan atas dasar untuk memenuhi serta meningkatkan kemampuan, potensi

dan bakat yang dimiliki oleh siswa khususnya dalam bidang kepramukaan.dengan

adanya perencanaan yang baik, maka dapat dijadikan patokan keberhasilan atau kunci

sukses dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler pramuka dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Perencanaan program ekstrakurikuler di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang disusun

oleh kepala sekolah dengan melibatkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan,

koordinator ekstrakurikuler serta pembina ekstrakurikuler pramuka agar

menghasilkan perencanaan yang baik.

T. Hani Handoko menjelaskan bahwa perencanaan adalah pemilihan sekumpulan

kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh

siapa.2

Selanjutnya T. Hani Handoko menyebutak bahwa terdapat empat tahap dasar dalam

perencanaan diantaranya :

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan

2) Merumuskan keadaan saat ini

3) Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan

4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.3

2 T. Hani Handoko. Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2014). Cet XXVI. h. 77
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Kegiatan ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan dengan tujuan untuk

mengembangkan minat dan bakat yang ada dalam diri siswa khususnya dalam bidang

kepramukaan. Perencanaan merupakan tahap awal yang dilaksanakan dalam kegiatan

ekstrakurikuler pramuka. Beberapa kegiatan yang dilakukan sekolah dalam

merencanakan ekstrakurikuler pramuka antara lain :

1. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka

Berikut akan dideskripsikan hasil temuan penelittian berkaitan dengan tujuan

sasaran keggiatan ekstrakurikuler pramuka. Dalam proses perencanaan tujuan

merupakan langkah awal yang harus dirumuskan. Adapun tujuan dilaksanakan

program ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang adalah :

1) Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, khususnya di bidang

pembinaan kesiswaan dalam pembentukan watak dan kepribadian siswa

melalui kegiatan kepramukaan

2) Untuk memberikan arahan kepada pelaksana gugus depan agar

pelaksanaan kinerja gugus depan dapat berjalan dengan baik

3) Sebagai saran untuk peningkatan mutu pendidikan kepramukaan di

madrasah.4

Berdasarkan hasil temuan langsung melalui wawancara dengan kepala

madrasah menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah

sebagai berikut :

3 Handoko, Op. Cit. h. 79
4 Dokumen Program Kerja Pramuka MTs. Negeri 1 Tulang Bawang



65

Ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam KBM yang
funsinya untuk mendukung kegiatan intrakurikuler. Adapun ekstrakurikuler
yang dilaksanakan ini yaitu pramuka tujuannya sebagaimana yang sudah
saudara baca di buku program kerja pramuka di sekolah kami. Yang paling
penting kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini untuk memfasilitasi anak yang
hobi dengan kegiatan diluar kelas dan kegiatan yang menantang, dari kegiatan
ini nanti mereka akan belajar bagaimana melatih jiwa kepemimpindan
kedisiplinan, kegiatan ini juga mengarahkan siswa pada pembentukan watak
dan kepribadian siswa melalui kegiatan pramuka.5

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tujan kegiatan

ekstrakurikuler pramuka yaitu sebagai pendukung kegiatan intrakurikuler

disekolah, untuk memfasilitasi anak yang hobi dengan kegiatan diluar kelas dan

kegiatan yang menantang, dari kegiatan ini nanti mereka akan belajar bagaimana

melatih jiwa kepemimpindan kedisiplinan, kegiatan ini juga mengarahkan siswa

pada pembentukan watak dan kepribadian siswa melalui kegiatan pramuka.

Hal senada juga diungkapkan oleh wakil kepala madrasah bidang kesiswaan

yang menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan program ekstrakurikuler pramuka

adalah, “kegiatan itu memang karena memang pertama di sekolah itu merupakan

suatu kegiatan tambahan yang memang sudah harus diadakan dan dilaksanakan

didalam kurikulum dan diwajibkan yang paling penting tidak mengagangu

kegiatan belajar mengajar”.6

Adapun yang menjadi sasarn utama dalam kegiatan program ekstrakurikuler

pramuka ini menurut kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang

5 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
6 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
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kesiswaan, yang menjadi sasaran itu siswa kelas VII dan VIII yang pokok atau

wajib sedangkan kelas IX hanya sampai semester 1 saja karena untuk semester 2

sudah harus fokus ke ujian nasional. Berdasarkan hasil studi dokumen bahwa di

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang jumlah siswa kelas VII adalah 119 siswa, kelas

VIII adalah 103 siswa, dan siswa kelas IX adalah 104 siswa.

Berdasarkan hasil temuan tentang tujuan dan sasaran tujuan program

ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang secara teori sudah

cukup baik dan sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh direktorat pendidikan

menengah. Sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka di

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang akan berjalan dengan baik karena sudah memiliki

tujuan dan sasaran yang tepat sehingga dapat mengembangkan bakat dan minat

siswa terutama dalam bidang kepramukaan.

2. Menentukan Pembina Ekstrakurikuler Pramuka

Penetapan Pembina ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

yaitu wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, namun dalam pelaksanaannya

wakil kepala madrasah bidang kesiswaan menunjuk guru yang dianggap mampu

serta memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan unit

dan anggota pramuka di sekolah.

Suksesnya ekstrakurikuler di sekolah dapat dilihat dari pengelolaan oleh

pembinanya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala madrasah dan

wakil kepala madrasah bidang kesiswaan bahwa penentuan Pembina Pembina

pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang berdasarkan kriteria sebagai berikut :
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“Pembina kita ambil, pertama : dia memahami ilmu tentang kepramukaan,
kedua : dulunya minimal aktif berorganisasi khusnya organisasi pramuka,
ketiga : Pembina pramuka harus memiliki jaringan yang luas terutama dengan
instansi terkait.”7

Menurut koordinator ekstrakurikuler pramuka Anna Marvita, S.Pd., “untuk

menentukan para Pembina, dari pihak sekolah memilih orang-orang yang benar-

benar sudah mengikuti pelatihan khusus sehingga memiliki dan mampu serta

berwenang memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada anggota

pramuka di MTs. Negeri 1Tulang Bawang.”8

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa secara teori

perencanaan dalam prekrutan Pembina ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang sudah berjalan cukup efektif karena perekrutan Pembina harus

sesuai dengan kompetensinya dan kemampuannya dalam bidang tersebut dengan

begitu tentunya dapat mengembangkan bakat dan minat yang ada di dalam diri

siswa. Namun terdapat pula hal yang harus diperhatikan yaitu dalam upaya

peningkatan kinerja Pembina pramuka salah satunya adalah dengan

memperhatikan kepantasan pemberian konpensasi atau honor untuk Pembina

pramuka.

3. Perencanaan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka

7 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
8 Wawancara dengan Anna Marvita, S.Pd., Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka MTs. N 1 Tulang Bawang,
(19 2017 pukul 09.00 wib), September di Ruang Pembina
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Dalam kegiatan ekstrakurikuler waktu mempunyai peranan yang penting.

Penyusunan jadwal bertujuan agar dalam pelaksanaan ekstrakurikuler dapat

dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

Menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 62 tahun 2014 menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan

kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam belajar kegiatan

intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler.9 Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang

dilaksanakan di sekolah harus dilaksanakan di luar jam kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan coordinator ekstrakurikuler pramuka,

“Jadwal kegiatan pramuka disusun engan melihat rencana kegiatan yang terdapat

pada program kerja. Yang menyusun jadwal tersebut adalah Pembina pramuka

yang terdiri dari koordinator, Pembina putri dan Pembina putra. Selanjutnya

jadwal kegiatan pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang dilaksanakan pada

setiap hari sabtu pukul 14.00-16.00 wib”10

Berdasarkan hasil penelitian serta mengacu pada materi dapat diketahui

perencanaan waktu pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka sudah efektif, karena

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka sudah dilaksanakan di luar jam

pembelajaran.

4. Perencanaan Sarana Dan Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka

9 Lampiran III Permendikbud RI No. 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah
10 Wawancara dengan Anna Marvita, S.Pd., Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka MTs. N 1 Tulang Bawang,
(19 2017 pukul 09.00 wib), September di Ruang Pembina
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Sarana dan prasarana serta biaya merupakan hal yang tidak kalah penting

untuk menungjang susesnya suatu ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dalam

kegiatan perencanaan ekstrakurikuler pramuka membahas mengenai sarana dan

prasarana serta biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

pramuka.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

tujuan atau maksud.11 Sebagaimana halnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas,

kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga membutuhkan sarana dan prasarana yang

memadai.

Berdasarkan hasil wawancara terkait perencanaan sarana dan prasarana serta

biaya kepala madrasah menjelaskan, “terkait sarana dan prasarana kebutuhannya

itu sekolah yang bertanggung jawab menyediakannya, dimana apa saja yang

dibutuhkan itu diusulkan oleh Pembina pramuka. Adapun dana yang digunakan

untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler pramuka dana yang digunakan berasal

dari dana bantuan operasional sekolah yang diperoleh dari bendahara MTs. Negeri

1 Tulang Bawang”12

Hal senada pun diungkapkan oleh wakil kepala madrasah bidang kesiswaan,

yang menyatakan bahwa “sarana dan prasarana untuk kegiatan ekstrakurikuler

pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang belum cukup memadai namun sekolah

11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),
Ed. II, h. 880.

12 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
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berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya sedikit demi sedikit, dana sendiri

bersal dari dana bantuan operasional sekolah.”13

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator pramuka, “untuk

sarana dan prasarana  penentuannya mulai dari kesekretariatan, peralatan latihan

dan sarana kegiatan kepramukaan.”14

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alur perencanaan

saran dan prasarana mulai dari peserta atau anggota kemudian ke Pembina baru

kemudian Pembina akan mengusulkannya kepada pihak sekolah. Untuk memenuhi

sarana dan prasarana tersebut dana atau biaya yang digunakan berasal dari dana

bantuan operasional sekolah.

b. Pengorganisasian Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang

Setelah proses perencanaan proses kedua adalah pengorganisasian. Dalam

pelaksanaan program ekstrakurikuler pramuka tentunya ada orang yang

bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Pada proses pengorganisasian ini orang

diarahkan untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

yang ditetapkan. Dalam pengorganisasian orang tersebut dibentuk kedalam

struktur organisasi yang jelas sehingga terdapat tanggung jawab atas kegiatan

ekstrakurikuler pramuka yang akan dilaksanakan.

13 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
14 Wawancara dengan Anna Marvita, S.Pd., Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka MTs. N 1 Tulang Bawang,
(19 2017 pukul 09.00 wib), September di Ruang Pembina
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Perencanaan proses pengorganisasian yang sukses, akan membuat suatu

organisasi dapat mencapai tujuannya. Adapun proses pengorganisasian dapat

ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur berikut :

a. Pemerincian seluruh pekerjaan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan

organisasi

b. Pembagian beban kerja total menjadi kegiatan-kegiatan yan secara logic

dapat dilaksanakan

c. Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan

pekerjaan para anggota organisasi terpadu dan harmonis.15

Berdasarkan teori di atas, maka proses pengorganisasian kegiatan

ekstrakurikuler Pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang yaitu pertama dari segi

pemerincian pekerjaan, pemerincian kerja, dapat diartikan sebagai bentuk

pendistribusian tugas-tugas kepada individu berdasarkan kompetensi yang

dimiliki. Pengorganisasian berkaitan dengan adanya pemilihan personil untuk

melakukan pekerjaan dengan menyesuaikan tugas personil dalam organisasi

berdasarkan kompetensi dan struktur organisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan

menyatakan “perincian tugas dalam program ekstrakurikuler pramuka sudah dah

dirinci berdasarkan tugasnya masing-masing, kepala sekolah bertugas sebagai

penaggung jawab kegiatan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai

15 Prihatin Triyanto, Manajemen Unggul: Konsep dan Aplikasi untuk Bisnis, (Palu Edukasi Mitra Grafika,
2009), h. 65
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pengawas, coordinator ekstrakurikuler sebagai yang melakukan koordinasi dan

Pembina ekstrakurikuler untuk menjalankan latihan dan pengajaran kepada setiap

anggota pramuka.”16

Penyususnan pengurus kegiatan merupakan bentuk pembagian kerja dalam

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, pengurus yang termasuk ke dalam

kegitan ekstrakurikuler pramuka haruslah yang memiliki tanggungjawab serta

memahami tugas yang diberikan kepadanya. Adapun struktur organisasi majelis

pembimbing kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Madrasah

2. Anggota : Wakil Kepala Madrasah

3. Anggota : Pembina OSIS

4. Anggota : Guru

5. Anggota : Pembina Harian Putra

6. Anggota : Pembina Harian Putri

Kemudian salah satu hal yang dapat menunjang kesuksesan dalam berjalannya

sebuah organisasi ialah koordinasi yang yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait

yang berkepentingan dalam organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan

menjelaskan, “koordinasi dilakukan dengan pihak-pihak yang beranggung jawab

16 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
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mengenai pramuka mulai dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang

kesiswaan, coordinator ekstrakurikuler pramuka dan Pembina.”17

Hal senada juga dijelaskan oleh koordinator ekstrakurikuler pramuka bahwa,

“koordinasi dilakukan mulai dari Pembina pramuka kepada koordinator ppramuka

dri koordinator pramuka ke wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dan dari

wakil kepala madrasah bidang kesiswaan kepada kepala madrsah.”18

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan koordinasi kegiatan

ekstrakurikuler Pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan efektif

dikarenakan selalu mengadakan rapat koordinasi antara Pembina pramuka,

koordinator ekstrakurikuler, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan serta kepala

sekolah dalam rangka meningkatkan koordinasi guna mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

c. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang

Pelaksanaan merupakan aspek penting dalam pengelolaan yang dapat diartikan

sebagai langkah untuk meralisasikan apa yang telah direncanakan dan

diorganisirkan menuju aksi yang sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka yaitu proses yang dirancang untuk

17 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
18 Wawancara dengan Anna Marvita, S.Pd., Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka MTs. N 1 Tulang Bawang,
(19 2017 pukul 09.00 wib), September di Ruang Pembina
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melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler

pramuka.

Pada bagian pelaksanaan ekstrakurikuler ini peneliti akan menguraikan hasil

temuan mengenai rekruitmen peserta dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

pramuka secara umum. Perekrutan adalah peningkatan jumlah anggota dan

kelompok pramuka. Ynag melalui berbagai proses mulai dari proses promosi,

pendaftaran, dan wawancara maka perekrutan memberitahukan calon anggota

bahwa dengan bergabung dengan pramuka mereka dapat melakukan sesuatu yang

mereka ingin lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah menyatakan bahwa,

“rekruitmen peserta ekstrakurikuler biasanya dilakukan saat MOS, jadi setiap

pengurus pada unit ekstrakurikuler tertentu mempromosikan ekstakurikulernya

melalui demo ekskul nanti setiap anak diberikan angket untuk memilih ekskul

mana yang ia minati.”19

Hal senada juga di ungkapkan oleh wakil kepala madrasah, “cara perekrutan

dilakukan melalui angket pada tahun ajaran baru nanti siswa memilih ekskul mana

yang yang ingian ia ikuti sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa.

Setelah siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler, pihak sekolah melalui coordinator

19 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
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ekstrakurikuler melakukan pengelompokkan berdasarkan jenis ekstrakurikuler

yang ada.”20

Berdasarkan hasil temuan diatas maka dapat diketahui rekrutmen

ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan efektif,

namun beberapa mesti diperhatikan seperti keseriusan pengawas pihak sekolah

terhadap peserta yang telah memilih ekstrakurikuler pramuka.

Adapun pelaksanaan program ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang dilaksanakan dala satu minggu sekali. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan yang menyatakan

bahwa, “pelaksanaan kegiatan pramuka dilaksanakan setiap satu minggu sekali

yaitu setiap hari sabtu sore di luar jam pembelajaran.”21

Adapun daril wawancara dengan coordinator pramuka menjelakan bahwa,

“pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan setiap seminggu

sekali yaitu pada hari sabtu sore dari pukul 14.00-16.00 wib. Adapun materi yang

disampaikan pada saat kegiatan berlangsung diantaranya tentang sejarah pramuka,

materi PBB, macam-macam sandi, tali temali dan lain sebagainya. Dalam

pelaksanaan ini tidak sembarangan ada beberapa yang mesti di persiapkan seperti

RPP, program kerja dan lain sebagainya.”22

20 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
21 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
22 Wawancara dengan Anna Marvita, S.Pd., Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka MTs. N 1 Tulang Bawang,
(19 2017 pukul 09.00 wib), September di Ruang Pembina
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Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dari segi pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bwang sudah berjalan

efektif dimana pelaksanaannya dilaksanakan di luar jam pembelajaran sehingga

tidak menggagu saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, kemudian dari segi

materi materinya sesuai dengan silabus yang sudah ada. Kemudia berdasarkan

hasil observasi pelaksanaan kegiatan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir

cukup baik dimana ada kseimbangan antara materi dan praktik juga dilihat dari

antusiasme siswa saat mengikuti ekstrakurikuler mereka sangat antusias apalagi

saat ada selingan berupa games saat materi. Namun berdasarkan studi dokumen

ada beberapa hal yang masih kurang dimana sarana dan prasaran sebagai

penunjang kegiatan ekstrakurikuler masih belum memadai.

d. Pengawasan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang

Pengawasan pada dasarnya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang

direncanakan terlaksana. Dengan adanya pengawasan yang baik akan diketahui

sejauh mana keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

Pengawasan menurut Tim Pustaka Yustisia dilakukan secara, “Intern, oleh

kepala sekolah/madrasah dan ekstern, oleh pihak yang secara structural/fungsional

memiliki kewenangan membina kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud.”23

23 Tim Pustaka Yustisia, Panduan Lengkap KTSP, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008), Cet. II, h. 224
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Berdasarkan hasil wawancara dengan coordinator ekstrakurikuler pramuka

menjelaskan bahwa, “pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak

langsung atau diakhir kegiatan, pengawasan langsung dilakukan oleh coordinator

dengan mengawasi kegiatan yang sedang dilakukan oleh anggota, adapun

pengawasan tidak langsung dari laporan siswa dan Pembina pramuka.”24

Menurut wakil kepala madrasah bidang kesiswaan menyatakan, Pengawasan

internal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dilakukan

oleh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Sedangkan

pengawasan eksternal dilakukan oleh Pembina pramuka dan Pembina gugus

depan. Dan pengawasan ini dilakukan setiap sabtu sore”25

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan teori tentang adanya pengawasan

intern dan ekstern, maka dapat diketahui bahwa pengawasan ekstrakurikuler

pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan dengan efektif, karena

terdapat pihak internal dan eksternal yang terlibat dalam pengawasan

ekstrakurikuler pramuka. Namun ada beberapa hal perlu diperhatikan yaitu seperti

kurang optimalnya kehadiran siswa, dan belum adanya buku panduan pengawasan

khusus dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka.

24 Wawancara dengan Anna Marvita, S.Pd., Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka MTs. N 1 Tulang Bawang,
(19 2017 pukul 09.00 wib), September di Ruang Pembina
25 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
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e. Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses penialian untuk mengambil

keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan pada

tujuan yang telah dirumuskan. Ealuasi kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan

saat berjalannya kegiatan atau saat berakhirnya kegiatan ekstrakurikuler.

Berkaitan dengan waktu evaluasi ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang, dari hasil wawancara dengan kepala madrasah menjelaskan

bahwa, “evaluasi biasanya dilakukan saat kepengurusan unit berakhir, atau

terkadang evaluasi dilakukan bila tidak mencapai prestasi maka dilakukan evaluasi

misalnya latihannya kuran atau pembinaannya kurang.”26 Sedangkan menurut

coordinator ekstrakurikuler eavaluasi dilakukan pada setiap akhir lomba dan akhir

semester.”27

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat

dilihat sejauh mana keikutsertaan siswa. Berdasarkan pengakuan siswa

menjelaskan bahwa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, siswa

merasa senang dan sesuai dengan minat yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian penelitian maka dapat diketahui bahwa evaluasi

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTs. Negeri 1 Tulang bawang sudah berjalan

26 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
27 Wawancara dengan Anna Marvita, S.Pd., Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka MTs. N 1 Tulang Bawang,
(19 2017 pukul 09.00 wib), September di Ruang Pembina
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dengan cukup efektif, karena telah melibatkan kepala madrasah, wakil kepala

madrasah bidang kesiswaan, kordinator dan Pembina. Namun ada beberapa hal

yang harus diperhatikan yaitu belum adanya buku instrument evaluasi dimana

evaluasi selama ini hanya dilakukan melalui rapat saja.

2. Program Ekstrakurikuler Rohis di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

Rohani islam atau yang sering disingkat ROHIS merupakan sebuah program

ekstrakurikuler yang kegiatannya terfokus pada peningkatan pengetahuan,

pemahaman, keterampilan dan sikap berbasis ke-Islaman yang pada akhirnya dapat

mengantarkan siswa pada generasi mandiri yang berakhlak mulia.

Pada dasarnya penyelenggaran ekstrakurikuler di sekolah bertujuan menggali dan

memotivasi siswa-siswa pada bidang tertentu. Karena itu aktivitas ekstrakurikuler

harus disesuaikan dengan hobi dan kondisi siswa, sehingga melalui kegiatan tersebut

siswa dapat memperjelas identitas dirinya. Rohis merupakan suatu bentuk

ekstrakurikuler sekolah yang dilakukan di luar jam sekolah dalam rangka

pembentukan mental dan spiritual anak-anak didik yang merupakan generasi muda

agar memiliki akhlak dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam

sehingga kelak diharapkan mampumenjadi pemimpin yang baik bagi dirinya,

keluarganya dan orang lain.

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang yang merupakan sekolah menengah pertama

dengan latar belakang ke-Islaman, tentunya ekstrakurikuler ROHIS menjadi

ekstrakurikuler yang pending dan wajib diikuti oleh siswa. Dengan pelajaran agama
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yang didapat pada saat pembelajaran di kelas dengan mengikuti ROHIS siswa tidak

hanya lebih memahami tentang ajaran Islam tapi lebih dari itu siswa juga dapat

belajar cara berorganisasi dan berdakwah dimana ilmu tersebut tidak didapatkan saat

jam pembelajaran sekolah. Berikut ini akan dideskripsikan bagaimana pengelolaan

program ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.

a. Perencanaan Program Ektrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

Langkah awal dalm proses manajemen adalah perencanaan, Nanang Fatah

menyatakan, "Perencanaan sebagai tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang

akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa

yang mengerjakannya. Perencanaan sering juga disebut jembatan penghubung

kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan

terjadi pada masa dating.

Adapun proses perencanaan kegiatan program ekstrakurikuler di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang meliputi empat tahapan dasar yaitu, pertama menetapkan tujuan. Di

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang program ekstrakurikuler ROHIS merupakan suatu

bentuk kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang dilakukan di luar jam sekolah dalam

rangka pembentukan mental para siswa agar memiliki akhlak dan kepribadian yang

sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga kelak diharapkan mampu memimpin

dirinya, keluarganya dan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah MTs. Begeri 1 Tulang

Bawang menjelaskan bahwa “Tujuan diadkannya program ekstrakurikuler ROHIS di
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MTs. Negeri 1 Tulang Bawang diantaranya adalah untuk meminimalisir terjadinya

penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi pada generasi muda dan

menciptakan generasi muda yang berakhlakul karimah yang berpegang teguh pada

Al-Qur’an dan Al-Hadits.”

Hal senada juga diungkapkan oleh wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dan

coordinator ekstrakurikuler ROHIS yang menyatakan bahwa, “kegiatan

ekstrakurikuler ROHIS ini akan membantu siswa untuk menuntaskan belajar secara

menyeluruh serta mempunyai kecakapan hidup berbasis imn dan taqwa.” Sedangkan

coordinator ekstrakurikuler ROHIS menyatakan, “tujuan diadakannya ekstrakurikuler

ROHIS ini adalah untuk membantu siswa agar memiliki semangat dalam beribadah,

untuk mengetahui dasar-dasar dalam berdakwah, mengetahui daar-dasar pembinaan

remaja masjid serta membentik akhlakuk karimah dalam diri siswa.”

Adapun yang menjadi sasarn utama dalam kegiatan program ekstrakurikuler ROHIS

ini menurut kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, yang

menjadi sasaran itu siswa kelas VII dan VIII yang pokok atau wajib sedangkan kelas

IX hanya sampai semester 1 saja karena untuk semester 2 sudah harus fokus ke ujian

nasional. Berdasarkan hasil studi dokumen bahwa di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

jumlah siswa kelas VII adalah 119 siswa, kelas VIII adalah 103 siswa, dan siswa

kelas IX adalah 104 siswa.

Berdasarkan hasil temuan tentang tujuan dan sasaran tujuan program

ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang secara teori sudah cukup

baik dan sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Sehingga dapat diketahui bahwa
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kegiatan ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang akan berjalan

dengan baik karena sudah memiliki tujuan dan sasaran yang tepat sehingga dapat

mengembangkan bakat dan minat siswa terutama dalam bidang kerohanian Islam.

Tahapan kedua setelah merumuskan tujuan dan sasarn yaitu menentukan Pembina.

Penetapan Pembina ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang yaitu

wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, namun dalam pelaksanaannya wakil kepala

madrasah bidang kesiswaan menunjuk guru yang dianggap mampu serta memiliki

kompetensi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan unit dan anggota

ROHIS di sekolah.

Suksesnya ekstrakurikuler di sekolah dapat dilihat dari pengelolaan oleh

pembinanya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala madrasah dan

wakil kepala madrasah bidang kesiswaan bahwa penentuan Pembina ROHIS di MTs.

Negeri 1 Tulang Bawang berdasarkan kriteria sebagai berikut : “Pembina kita ambil,

pertama : dia memahami ilmu agama dan berlatar pendidikan lulusan pendidikan

agama atau sejenisnya, kedua : dulunya minimal aktif berorganisasi khusnya lembaga

dakwah kampus, ketiga : Pembina ROHIS harus memiliki jaringan yang luas

terutama dengan instansi terkait.”28

Menurut coordinator ekstrakurikuler ROHIS, “Pembina ROHIS ditentukan oleh

kepala madrasah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pembina kegiatan di

28 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
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madrasah. Dengan kriteria yang dianggap memiliki kompetensi atau kemampuan

dalam bidang tersebut.”

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa secara teori

perencanaan dalam prekrutan Pembina ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang sudah berjalan cukup efektif karena perekrutan Pembina harus sesuai

dengan kompetensinya dan kemampuannya dalam bidang tersebut dengan begitu

tentunya dapat mengembangkan bakat dan minat yang ada di dalam diri siswa.

Namun terdapat pula hal yang harus diperhatikan yaitu dalam upaya peningkatan

kinerja Pembina ROHIS salah satunya adalah dengan memperhatikan kepantasan

pemberian konpensasi atau honor untuk Pembina ROHIS.

Kemudian tahap ketiga yaitu perencanaan waktu kegiatan, Dalam kegiatan

ekstrakurikuler waktu mempunyai peranan yang penting. Penyusunan jadwal

bertujuan agar dalam pelaksanaan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan dengan tertib

dan sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan coordinator ekstrakurikulerROHIS, “Jadwal

kegiatan ROHIS disusun dengan melihat rencana kegiatan yang terdapat pada

program kerja. Yang menyusun jadwal tersebut adalah Pembina ROHIS yang terdiri

dari koordinator, beserta dengan pengurus. Selanjutnya jadwal kegiatan ROHIS di

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang dilaksanakan pada setiap hari rabu pukul 14.30-16.00

wib”29

29 Wawancara dengan Imam Mugiyono, S.Pd.I, Koordinator Ekstrakurikuler ROHIS MTs. N 1 Tulang
Bawang, (6 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
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Berdasarkan hasil penelitian serta mengacu pada materi dapat diketahui

perencanaan waktu pelaksanaan ekstrakurikuler ROHIS sudah efektif, karena

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ROHIS sudah dilaksanakan di luar jam

pembelajaran.

Tapan yang terakhir dalam proses perencanaan yaitu saran dan biaya dalam

pelaksanaan ekstrakurikuler ROHIS di MTS. Negeri 1 Tulang Bawang. Berdasarkan

hasil wawancara terkait perencanaan sarana dan prasarana serta biaya kepala

madrasah menjelaskan, “terkait sarana dan prasarana kebutuhannya itu sekolah yang

bertanggung jawab menyediakannya, dimana apa saja yang dibutuhkan itu diusulkan

oleh Pembina ROHIS. Adapun dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan

ekstrakurikuler ROHIS dana yang digunakan berasal dari dana bantuan operasional

sekolah yang diperoleh dari bendahara MTs. Negeri 1 Tulang Bawang”30

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan coordinator ROHIS, “untuk sarana

dan prasarana  penentuannya mulai dari kesekretariatan, peralatan mengajar dan

sarana kegiatan ROHIS sedangkan untuk dana kegiatan esktrakurikuler rohis

memperoleh dana yang bersal dari dana bantuan operasional sekolah, disampng dari

dana BOS dana jga bersal dari infaq yang diadakan setap hari Jumat. Kemudian untuk

saran dan prasaran untuk kegiatan ROHIS sudah cukup memadai seperti musholla,

tempat wudhu, buku-buku agama dan lain sebagainya”31

30 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
31 Wawancara dengan Imam Mugiyono, S.PdI., Koordinator Ekstrakurikuler ROHIS MTs. N 1 Tulang
Bawang, (6 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alur perencanaan saran

dan prasarana mulai dari peserta atau anggota kemudian ke Pembina baru kemudian

Pembina akan mengusulkannya kepada pihak sekolah. Untuk memenuhi sarana dan

prasarana tersebut dana atau biaya yang digunakan berasal dari dana bantuan

operasional sekolah.

b. Pengorganisasian Kegiatan Ekstrakrikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang

Setelah proses perencanaan proses kedua adalah pengorganisasian. Dalam

pelaksanaan program ekstrakurikuler ROHIS tentunya ada orang yang bertanggung

jawab atas pelaksanaannya. Pada proses pengorganisasian ini orang diarahkan untuk

dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam pengorganisasian orang tersebut dibentuk kedalam struktur organisasi yang

jelas sehingga terdapat tanggung jawab atas kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang

akan dilaksanakan. Perencanaan proses pengorganisasian yang sukses, akan membuat

suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan

menyatakan “perincian tugas dalam program ekstrakurikuler ROHIS sudah dirinci

berdasarkan tugasnya masing-masing, kepala sekolah bertugas sebagai penaggung

jawab kegiatan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai pengawas,

coordinator ekstrakurikuler sebagai yang melakukan koordinasi dan Pembina
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ekstrakurikuler untuk menjalankan latihan dan pengajaran kepada setiap anggota

ROHIS.”32

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan pengorganisasian kegiatan

ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan efektif

dikarenakan selalu mengadakan rapat koordinasi antara Pembina ROHIS, koordinator

ekstrakurikuler, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan serta kepala sekolah dalam

rangka meningkatkan koordinasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pelaksanaa Kegiatan Ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ROHIS yaitu proses yang dirancang untuk

melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler ROHIS.

Pada bagian pelaksanaan ekstrakurikuler ini peneliti akan menguraikan hasil temuan

mengenai rekruitmen peserta dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ROHIS secara

umum. Perekrutan adalah peningkatan jumlah anggota dan kelompok ROHIS. Yang

melalui berbagai proses mulai dari proses promosi, pendaftaran, dan wawancara

maka perekrutan memberitahukan calon anggota bahwa dengan bergabung dengan

ROHIS mereka dapat mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang kerohanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah menyatakan bahwa,

“rekruitmen peserta ekstrakurikuler biasanya dilakukan saat MOS, jadi setiap

pengurus pada unit ekstrakurikuler tertentu mempromosikan ekstakurikulernya

32 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
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melalui demo ekskul nanti setiap anak diberikan angket untuk memilih ekskul mana

yang ia minati.”33

Hal senada juga di ungkapkan oleh wakil kepala madrasah, “cara perekrutan

dilakukan melalui angket pada tahun ajaran baru nanti siswa memilih ekskul mana

yang yang ingian ia ikuti sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa. Setelah

siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler, pihak sekolah melalui coordinator

ekstrakurikuler melakukan pengelompokkan berdasarkan jenis ekstrakurikuler yang

ada.”34

Berdasarkan hasil temuan diatas maka dapat diketahui rekrutmen ekstrakurikuler

ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan efektif.

Pelaksanaan merupakan aspek penting dalam pengelolaan yang dapat diartikan

sebagai langkah untuk meralisasikan apa yang telah direncanakan dan diorganisirkan

menuju aksi yang sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler ROHIS yaitu proses yang dirancang untuk melaksanakan tujuan yang

telah ditetapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler ROHIS.

Pada bagian pelaksanaan ekstrakurikuler ini peneliti akan menguraikan hasil temuan

mengenai rekruitmen peserta dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ROHIS secara

umum. Perekrutan adalah peningkatan jumlah anggota dan kelompok ROHIS. Yang

melalui berbagai proses mulai dari proses promosi, pendaftaran, dan wawancara

33 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang

34 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
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maka perekrutan memberitahukan calon anggota bahwa dengan bergabung dengan

ROHIS mereka dapat mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang kerohanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah menyatakan bahwa,

“rekruitmen peserta ekstrakurikuler biasanya dilakukan saat MOS, jadi setiap

pengurus pada unit ekstrakurikuler tertentu mempromosikan ekstakurikulernya

melalui demo ekskul nanti setiap anak diberikan angket untuk memilih ekskul mana

yang ia minati.”35

Hal senada juga di ungkapkan oleh wakil kepala madrasah, “cara perekrutan

dilakukan melalui angket pada tahun ajaran baru nanti siswa memilih ekskul mana

yang yang ingian ia ikuti sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa. Setelah

siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler, pihak sekolah melalui coordinator

ekstrakurikuler melakukan pengelompokkan berdasarkan jenis ekstrakurikuler yang

ada.”36

Berdasarkan hasil temuan diatas maka dapat diketahui rekrutmen ekstrakurikuler

ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan efektif.

Adapun pelaksanaan program ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang dilaksanakan dala satu minggu sekali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara

dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan yang menyatakan bahwa,

35 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang

36 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang



89

“pelaksanaan kegiatan ROHIS dilaksanakan setiap satu minggu sekali yaitu setiap

hari Rabu sore di luar jam pembelajaran.”37

Adapun daril wawancara dengan coordinator ROHIS menjelaskan bahwa,

“pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ROHIS dilaksanakan setiap seminggu sekali

yaitu pada hari Rabu sore dari pukul 14.30-16.00 wib. Adapun rangkaian kegiatannya

meliputi baca tulis Qur’an, tadarus, sholawatan, shalat berjama’ah, kultum, khotbah,

pelatihan qori’ MC dan lain sebagainya.”38

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dari segi pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bwang sudah berjalan efektif

dimana pelaksanaannya dilaksanakan di luar jam pembelajaran sehingga tidak

menggagu saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, kemudian dari segi materi

materinya sesuai dengan silabus yang sudah ada. Kemudian berdasarkan hasil

observasi pelaksanaan kegiatan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir cukup baik

juga dilihat dari antusiasme siswa saat mengikuti ekstrakurikuler mereka sangat

antusias apalagi saat ada selingan berupa games saat materi.

d. Pengawasan Kegiatan Ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang

Pengawasan pada dasarnya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang

direncanakan terlaksana. Dengan adanya pengawasan yang baik akan diketahui

37 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
38 Wawancara dengan, Imam Mugiyono S.Pd.I, Koordinator Ekstrakurikuler ROHIS MTs. N 1 Tulang
Bawang, (6 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
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sejauh mana keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan coordinator ekstrakurikuler ROHIS

menjelaskan bahwa, “pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak

langsung atau diakhir kegiatan, pengawasan langsung dilakukan oleh coordinator

dengan mengawasi kegiatan yang sedang dilakukan oleh anggota, adapun

pengawasan tidak langsung dari laporan siswa dan Pembina ROHIS.”39

Menurut wakil kepala madrasah bidang kesiswaan menyatakan, Pengawasan

internal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ROHIS dilakukan

oleh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Sedangkan

pengawasan eksternal dilakukan oleh Pembina ROHIS. Dan pengawasan ini

dilakukan setiap rabu sore”40

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan teori tentang adanya pengawasan intern

dan ekstern, maka dapat diketahui bahwa pengawasan ekstrakurikuler ROHIS di

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan dengan efektif, karena terdapat pihak

internal dan eksternal yang terlibat dalam pengawasan ekstrakurikuler ROHIS.

Namun ada beberapa hal perlu diperhatikan yaitu seperti kurang optimalnya

kehadiran siswa, dan belum adanya buku panduan pengawasan khusus dalam

kegiatan ekstrakurikuler ROHIS.

39 Wawancara dengan Imam Mugiyono, S.Pd.I, Koordinator Ekstrakurikuler ROHIS MTs. N 1 Tulang
Bawang, (6 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
40 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
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e. Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses penialian untuk mengambil keputusan

yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan pada tujuan yang

telah dirumuskan. Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan saat berjalannya

kegiatan atau saat berakhirnya kegiatan ekstrakurikuler.

Berkaitan dengan waktu evaluasi ekstrakurikuler ROHIS di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang, dari hasil wawancara dengan kepala madrasah menjelaskan bahwa,

“evaluasi biasanya dilakukan saat kepengurusan unit berakhir”41 Sedangkan menurut

coordinator ekstrakurikuler eavaluasi dilakukan pada setiap berjalannya kegiatan dan

akhir semester.”42

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ROHIS dapat dilihat

sejauh mana keikutsertaan siswa. Berdasarkan pengakuan siswa menjelaskan bahwa

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ROHIS, siswa merasa senang dan sesuai

dengan minat yang dimiliki.

3. Program Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

Berdasarkan hasil penelitian penelitian maka dapat diketahui bahwa evaluasi

kegiatan ekstrakurikuler Tahfid Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang bawang sudah

berjalan dengan cukup efektif, karena telah melibatkan kepala madrasah, wakil

41 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
42 Wawancara dengan Imam Mugiyono, S.Pd.I, Koordinator Ekstrakurikuler ROHIS MTs. N 1 Tulang
Bawang, (6 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
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kepala madrasah bidang kesiswaan, kordinator dan Pembina. Namun ada beberapa

hal yang harus diperhatikan yaitu belum adanya buku instrument evaluasi dimana

evaluasi selama ini hanya dilakukan melalui rapat saja.

Program Tahfidz Al-Qur’an merupakan seperangkat rencana dan pengajaran

mengenai kegiatan menghafalkan semua surat dan ayat yang telah ditentukan, untuk

mengucapkan dan mengungkapkannya kembali secara lisan pada semua surat dan

ayat tersebut, sebagai aplikasi menghafal Al-Qur’an.

Program ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

dilaksanakan berdasarkan visi dan misi kepala Kementerian Agama Provinsi

Lampung yang menghendaki setiap madrasah harus ada kegiatan Tahfidz Al-Qur’an.

Program ekstrakurikuler ini merupakan program wajib bagi seluruh siswa, dan

diharapkan siswa dapat menyetorkan hafalan mereka kepada Pembina atau

pembimbing sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Berikut ini akan dideskripsikan bagaimana pengelolaan program ektrakurikuler

Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang mulai dari proses perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi.

a. Perencanaan Kegiatan Ekstrakrikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang

Perencanaan sebagai tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan

dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa yang

mengerjakannya. Perencanaan sering juga disebut jembatan penghubung kesenjangan
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atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa

datang.

Adapun proses perencanaan kegiatan program ekstrakurikuler di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang meliputi empat tahapan dasar yaitu, pertama menetapkan tujuan. Di

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang program ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an

merupakan suatu bentuk kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang dilakukan di luar jam

sekolah yang bertujuan adar siswa dapat memahami dan mengetahui arti penting dari

kemampuan dalam menghafal Al-Qur’an.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang menjelaskan bahwa “Tujuan diadakannya program ekstrakurikuler Tahfidz

Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang adalah untuk menyiapkan siswa di

madrasah untuk mampu membaca, menghafal, mempelajari, mengamalkan dan

menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an.”43

Hal senada juga diungkapkan oleh coordinator ekstrakurikuler Tahfidz Al-qur’an

yang menyatakan bahwa, “tujuan dilaksanakannya ekstrakurikuler ini selain untuk

mengimlementasikan visi dan misi kepala kementeria agama provinsi lampung, juga

untuk mengenalkan pada siswa bagwa mempelajari Al-Qur’an itu sangat penting srta

untuk membimbing mereka untuk mencintai Al-Qur’an .”44

43 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
44 Wawancara dengan Arif, S.Ag, Koordinator Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an  MTs. N 1 Tulang Bawang,
(4 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
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Adapun yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan program ekstrakurikuler

Tahfidz Al-Qur’an ini menurut kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang

kesiswaan, yang menjadi sasaran itu seluruh siswa kelas VII dan VIII sampai dengan

kelas IX. Berdasarkan hasil studi dokumen bahwa di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

jumlah siswa kelas VII adalah 119 siswa, kelas VIII adalah 103 siswa, dan siswa

kelas IX adalah 104 siswa.

Berdasarkan hasil temuan tentang tujuan dan sasaran tujuan program

ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang secara teori

sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Sehingga dapat diketahui

bahwa kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

akan berjalan dengan baik karena sudah memiliki tujuan dan sasaran yang tepat

sehingga dapat mengembangkan bakat dan minat siswa terutamamendonrong siswa

untuk semangat dalam menghafal Al-Qur’an.

Tahapan kedua setelah merumuskan tujuan dan sasaran yaitu menentukan Pembina.

Penetapan Pembina ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang yaitu wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, namun dalam

pelaksanaannya wakil kepala madrasah bidang kesiswaan menunjuk guru yang

dianggap mampu serta memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan dan

pengembangan unit dan anggota Tahfidz Al-Qur’an di sekolah.

Suksesnya ekstrakurikuler di sekolah dapat dilihat dari pengelolaan oleh

pembinanya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala madrasah dan

wakil kepala madrasah bidang kesiswaan bahwa penentuan Pembina Tahfidz Al-
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Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang berdasarkan kriteria sebagai berikut :

“Pembina kita ambil, pertama : dia memahami ilmu agama dan berlatar pendidikan

lulusan pendidikan agama atau sejenisnya, kedua : dulunya minimal aktif

berorganisasi khusnya lembaga dakwah kampus, ketiga : Pembina Tahfidz Al-Qur’an

harus memiliki jaringan yang luas terutama dengan instansi terkait.”45

Menurut coordinator ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an, “Pembina Tahfidz Al-

Qur’an ditentukan oleh kepala madrasah berdasarkan kriteria  yaitu latar belakang

pendidikan Agama Islam atau Pendidikan Islam, dan kompeten dalam bidang Tahfidz

Al-Qur’an.”46

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa secara teori

perencanaan dalam prekrutan Pembina ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs.

Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan cukup efektif karena perekrutan Pembina

harus sesuai dengan kompetensinya dan kemampuannya dalam bidang tersebut

dengan begitu tentunya dapat mengembangkan bakat dan minat yang ada di dalam

diri siswa. Namun terdapat pula hal yang harus diperhatikan yaitu dalam upaya

peningkatan kinerja Pembina Tahfidz Al-Qur’an salah satunya adalah dengan

memperhatikan kepantasan pemberian konpensasi atau honor untuk Pembina Tahfidz

Al-Qur’an .

45 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
46 Wawancara dengan Arif, S.Ag, Koordinator Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an  MTs. N 1 Tulang Bawang,
(4 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
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Kemudian tahap ketiga yaitu perencanaan waktu kegiatan, Dalam kegiatan

ekstrakurikuler waktu mempunyai peranan yang penting. Penyusunan jadwal

bertujuan agar dalam pelaksanaan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan dengan tertib

dan sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan coordinator ekstrakurikuler Tahfidz Al-

Qur’an, “Jadwal kegiatan Tahfidz Al-Qur’an disusun dengan melihat rencana

kegiatan yang terdapat pada program kerja. Yang menyusun jadwal tersebut adalah

Pembina Tahfidz Al-Qur’an  yang terdiri dari koordinator, beserta dengan pengurus.

Selanjutnya jadwal kegiatan Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

dilaksanakan pada setiap hari senin dan selasa pukul 14.30-16.00 wib”47

Berdasarkan hasil penelitian serta mengacu pada materi dapat diketahui

perencanaan waktu pelaksanaan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an sudah efektif,

karena pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an sudah dilaksanakan

di luar jam pembelajaran.

Tahapan yang terakhir dalam proses perencanaan yaitu saran dan biaya dalam

pelaksanaan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTS. Negeri 1 Tulang Bawang.

Berdasarkan hasil wawancara terkait perencanaan sarana dan prasarana serta biaya

kepala madrasah menjelaskan, “terkait sarana dan prasarana kebutuhannya itu

sekolah yang bertanggung jawab menyediakannya, dimana apa saja yang dibutuhkan

itu diusulkan oleh Pembina Tahfidz Al-Qur’an. Adapun dana yang digunakan untuk

47 Wawancara dengan Arif, S.Ag, Koordinator Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an  MTs. N 1 Tulang Bawang,
(4 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
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menunjang kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an dana yang digunakan berasal

dari dana bantuan operasional sekolah yang diperoleh dari bendahara MTs. Negeri 1

Tulang Bawang”48

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan coordinator Tahfidz Al-Qur’an,

“untuk sarana dan prasarana  penentuannya mulai dari kesekretariatan, peralatan

mengajar dan sarana kegiatan Tahfidz Al-Qur’an sedangkan untuk dana kegiatan

esktrakurikuler rohis memperoleh dana yang bersal dari dana bantuan operasional

sekolah, disampng dari dana BOS. Kemudian untuk saran dan prasaran untuk

kegiatan Tahfidz Al-Qur’an sudah cukup memadai seperti musholla, tempat wudhu,

buku-buku agama dan lain sebagainya”49

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alur perencanaan saran

dan prasarana mulai dari peserta atau anggota kemudian ke Pembina baru kemudian

Pembina akan mengusulkannya kepada pihak sekolah. Untuk memenuhi sarana dan

prasarana tersebut dana atau biaya yang digunakan berasal dari dana bantuan

operasional sekolah.

b. Pengorganisasian Kegiatan Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri

1 Tulang Bawang

Setelah proses perencanaan proses kedua adalah pengorganisasian. Dalam

pelaksanaan program ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an tentunya ada orang yang

48 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
49 Wawancara dengan Arif, S.Ag, Koordinator Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an  MTs. N 1 Tulang Bawang,
(4 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
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bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Pada proses pengorganisasian ini orang

diarahkan untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan. Dalam pengorganisasian orang tersebut dibentuk kedalam struktur

organisasi yang jelas sehingga terdapat tanggung jawab atas kegiatan ekstrakurikuler

Tahfidz Al-Qur’an yang akan dilaksanakan. Perencanaan proses pengorganisasian

yang sukses, akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan

menyatakan “perincian tugas dalam program ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an

sudah dirinci berdasarkan tugasnya masing-masing, kepala sekolah bertugas sebagai

penaggung jawab kegiatan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai

pengawas, coordinator ekstrakurikuler sebagai yang melakukan koordinasi dan

Pembina ekstrakurikuler untuk menjalankan latihan dan pengajaran kepada setiap

anggota Tahfidz Al-Qur’an.”50

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan pengorganisasian kegiatan

ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan

efektif dikarenakan selalu mengadakan rapat koordinasi antara Pembina Tahfidz Al-

Qur’an, koordinator ekstrakurikuler, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan serta

kepala sekolah dalam rangka meningkatkan koordinasi guna mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

50 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
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c. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Tahfisz Al-Qur’an yaitu proses yang

dirancang untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan

ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an. Pada bagian pelaksanaan ekstrakurikuler ini

peneliti akan menguraikan hasil temuan mengenai rekruitmen peserta dan

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an secara umum. Perekrutan

adalah peningkatan jumlah anggota dan kelompok Tahfidz Al-Qur’an. Yang melalui

berbagai proses mulai dari proses promosi, pendaftaran, dan wawancara maka

perekrutan memberitahukan calon anggota bahwa dengan bergabung dengan Tahfidz

Al-Qur’an mereka dapat mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang tahfidz.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah menyatakan bahwa,

“rekruitmen peserta ekstrakurikuler biasanya dilakukan saat MOS, jadi setiap

pengurus pada unit ekstrakurikuler tertentu mempromosikan ekstakurikulernya

melalui demo ekskul nanti setiap anak diberikan angket untuk memilih ekskul mana

yang ia minati.”51

Hal senada juga di ungkapkan oleh wakil kepala madrasah, “cara perekrutan

dilakukan melalui angket pada tahun ajaran baru nanti siswa memilih ekskul mana

yang yang ingian ia ikuti sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa. Setelah

siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler, pihak sekolah melalui coordinator

51 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
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ekstrakurikuler melakukan pengelompokkan berdasarkan jenis ekstrakurikuler yang

ada.”52

Berdasarkan hasil temuan diatas maka dapat diketahui rekrutmen ekstrakurikuler

Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan efektif.

Pelaksanaan merupakan aspek penting dalam pengelolaan yang dapat diartikan

sebagai langkah untuk meralisasikan apa yang telah direncanakan dan diorganisirkan

menuju aksi yang sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an yaitu proses yang dirancang untuk melaksanakan

tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an.

Adapun pelaksanaan program ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang dilaksanakan dalam dua minggu sekali. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan yang menyatakan

bahwa, “pelaksanaan kegiatan Tahfidz Al-Qur’an dilaksanakan setiap dua minggu

sekali yaitu setiap hari senin dan selasa sore di luar jam pembelajaran.”53

Adapun dari wawancara dengan coordinator Tahfidz Al-Qur’an menjelaskan

bahwa, “pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an dilaksanakan dua

minggu sekali yaitu pada hari senin dan selasa sore dari pukul 14.30-16.00 wib.

52 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
53 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
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Adapun rangkaian kegiatannya meliputi baca tulis Qur’an, tadarus bersama, dan

setoran hafalan atau muraja’ah juz 30.”54

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dari segi pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan

efektif dimana pelaksanaannya dilaksanakan di luar jam pembelajaran sehingga tidak

menggagu saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, kemudian dari segi materi

materinya sesuai dengan silabus yang sudah ada. Kemudian berdasarkan hasil

observasi pelaksanaan kegiatan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir cukup baik

juga dilihat dari antusiasme siswa saat mengikuti ekstrakurikuler mereka sangat

antusias saat mereka menyetorkan hafalannya.

d. Pengawasan Kegiatan Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang

Pengawasan pada dasarnya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang

direncanakan terlaksana. Dengan adanya pengawasan yang baik akan diketahui

sejauh mana keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan coordinator ekstrakurikuler Tahfidz Al-

Qur’an menjelaskan bahwa, “pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun

tidak langsung atau diakhir kegiatan, pengawasan langsung dilakukan oleh

54 Wawancara dengan, Arif, S.Ag, Koordinator Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an  MTs. N 1 Tulang
Bawang, (4 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
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coordinator dengan mengawasi kegiatan yang sedang dilakukan oleh anggota, adapun

pengawasan tidak langsung dari laporan siswa dan Pembina Tahfidz Al-Qur’an.

Pengawasan ini dapat dilihat dari buku prestasi tahfidz sehingga dapat dilihat

bagaimana perkembangannya”55

Menurut wakil kepala madrasah bidang kesiswaan menyatakan, Pengawasan

internal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an

dilakukan oleh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan.

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Pembina Tahfidz Al-Qur’an, dan

pengawasan ini dilakukan setiap senin dan selasa sore”56

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan teori tentang adanya pengawasan intern

dan ekstern, maka dapat diketahui bahwa pengawasan ekstrakurikuler Tahfidz Al-

Qur’an di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan dengan efektif, karena

terdapat pihak internal dan eksternal yang terlibat dalam pengawasan ekstrakurikuler

Tahfidz Al-Qur’an. Namun ada beberapa hal perlu diperhatikan yaitu seperti kurang

optimalnya kehadiran siswa.

e. Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler Tahfidz AL-Qur’an di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses penialian untuk mengambil keputusan

yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan pada tujuan yang

55 Wawancara dengan Arif, S.Ag, Koordinator Ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an  MTs. N 1 Tulang Bawang,
(4 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina
56 Wawancara Siti Suratminah, S.Ag, Wakil Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang (4 September 2017
pukul 09.00 wib), di kantor Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs. N 1 Tulang Bawang
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telah dirumuskan. Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan saat berjalannya

kegiatan atau saat berakhirnya kegiatan ekstrakurikuler.

Berkaitan dengan waktu evaluasi ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an di MTs. Negeri

1 Tulang Bawang, dari hasil wawancara dengan kepala madrasah menjelaskan

bahwa, “evaluasi biasanya dilakukan saat kepengurusan unit berakhir”57 Sedangkan

menurut coordinator ekstrakurikuler eavaluasi dilakukan pada setiap berjalannya

kegiatan dan akhir semester. Adapun hal-hal yang di evaluasi yaitu sepeti, tingkat

keaktifan Pembina, siswa yang dibina, perkembangan dari Pembina tahfidz serta hal-

hal yang mendukung dan menghambat jalannya ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an”58

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an dapat

dilihat sejauh mana keikutsertaan siswa. Berdasarkan pengakuan siswa menjelaskan

bahwa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikulerTahfidz Al-Qur’an, siswa merasa

senang dan sesuai dengan minat yang dimiliki.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Program Ekstrakurikuler

(Pramuka, ROHIS dan Tahfidz Al-Qur’an) di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

Jalannya kegiatan ekstrakurikuler di suatu madrasah tentunya tidak semata-semata

selalu berjalan mulus, begitu pula dalam hal pengelolaan program ekstrakurikuler

57 Wawancara dengan Hi. Irwin, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang, (4 September
2017 pukul 09.00 wib), di kantor Kepala Madrasah MTs. N 1 Tulang Bawang
58 Wawancara dengan Imam Mugiyono, S.Pd.I, Koordinator Ekstrakurikuler ROHIS MTs. N 1 Tulang
Bawang, (6 September 2017 pukul 09.00 wib), di Ruang Pembina



104

di madrasah khususnya program ekstrakurikuler Pramuka, Rohis dan Tahfidz Al-

Qur’an.

Berdasarkan hasil studi dokumen tentang pengelolaan program ekstrakurikuler di

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang, pada program pramuka faktor pendukung dalam

program ekstrakurikuler ini yaitu diantaranya kegiatan pramuka yang

menyenagkan seperti dengan adanya games dalam setiap kegiatan di dalam

kelas,maupun di luar kelas. Adapun hambatan yang terlihat berdasarkan studi

dokumen yang dilakukan beberapa hambatan ynag dialami seperti kurangnya

sarana dan prasarana untuk menujang kegiatan eksrakurikuler pramuka, seperti

belum adanya buku panduan evaluasi kegiatan eskstra kurikuler pramuka,

kemudian masih banyak siswa yang terkadang malas untuk mengikuti

ekstrakurikuler pramuka dikarenakan kelelahaan setelah jam seskolah berakhir.

Kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan kegiatan

ektrakurikuler rohis diantaranya seperti, adanya dukungan dan pembinaan dari

pengawas, kepala madrasah, wakil kepala sekolah dan guru-guru madrasah

madrasah, infrastruktur yang sudah cukup memadai seperti musholla dan gedung

yang memungkinkan diadakannya kegiatan tersebut.

Adapun faktor penghambatnya seperti kurangnnya kesadaran akan pentingnya

kegiatan rohis khususnya bagi siswa yang tidak pernah ikut dalam kegiatan rohis.

Oleh karena itu dilakukan berbagai upaya untuk menangani hal ini seperti

menghadirkan kegiatan yang kreatif, menarik, sehingga kegiatan ini bias di ikuti

oleh mayoritas siswa.
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Kemudian untuk program ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur’an beberapa faktor

pendukung dalam ekstrakurikuler ini seperti, alokasi waktu yang ideal yang

diberikan kepada siswa untuk dapat menghafal Al-Qura’an serta tempat menghafal

yang nyaman. Sedangkan faktor penghambatnya diantaranya masih banyak siswa

yang hafal tapi tidak menguasai makharijul hurufnya, kemudian siswa terkadang

tidak sabaran sehingga sering rebutan saat setoran hafalan, serta masih ada siswa

yang kurang bersungguh-sungguh dalam menghafal.
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