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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Deskripsi Data 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul 

Ulama Ma’arif 2 Kudus 

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus 

berdiri pada tahun 2009 yang merupakan lembaga pendidikan kejuruan 

swasta setingkat SMA. Sekolah ini berdiri di bawah yayasan yang 

bernama “Badan Pelaksana Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (BPPM 

NU) Al-Thoyani Jekulo Kudus” berada di Jl. Siliwangi Gang 1 No. 99, 

Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 29382. 

Perkembangan dunia industri terutama dunia industri pemesinan 

yang demikian cepat memberi dampak terhadap perubahan di segala 

bidang kehidupan termasuk diantaranya perubahan terhadap kebutuhan 

peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan sebagai sarana peningkatan 

sumber daya manusia memiliki peran yang strategis. Pendidikan dituntut 

untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan di masa depan dengan terus 

menerus mengikuti perkembangan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, 

perkembangan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. 

Hasil observasi empirik di lapangan mengindikasikan, kebutuhan 

tenaga kerja yang dapat mengoperasikan, memperbaiki, dan merawat 

perangkat mesin produksi sangat mendesak. Tenaga kerja bidang ini harus 
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betul-betul yang berkompetensi dalam bidang Teknik Pemesinan. Teknik 

Pemesinan memberikan prospek pada kemajuan bangsa Indonesia dalam 

bidang penguasaan Teknik Pemesinan. Rendahnya kemampuan sumber 

daya manusia dalam penguasaan Teknik Pemesinan menjadi faktor utama 

dalam menghambat Kemajuan Dunia Industri di bidang pemesinan. 

Dalam rangka menyiapkan SDM Teknik Pemesinan yang 

berkualitas maka Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 

Kudus pada Tahun Pelajaran 2015/2016 telah membuka Penambahan 

Program Keahlian Teknik Mesin (Reengeneering) Paket Keahlian Teknik 

Pemesinan. 

 

2. Visi , Misi dan Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama 

Ma’arif 2 Kudus 

Berdirinya sebuah lembaga pendidikan tidak akan terlepas dari Visi 

dan Misi. Demikian juga SMK NU Ma’arif 2 Kudus, dalam melengkapi 

keberadaannya mencanangkan beberapa Visi dan Misi sebagai berikut:
1
 

a. Visi Sekolah : 

“Mencetak Insan Cendekia dan Berakhlak Mulia”. 

b. Misi Sekolah : 

1) Menyelenggarakan pembelajaran yang berasaskan Islam Ahlus 

Sunnah Wal Jama’ah;  

2) Membentuk sikap yang beraqidah kuat dan berakhlakul Karimah; 

3) Menyelenggarakan pembelajaran adaptif dan normatif yang 

berkualitas; 

                                                         
1
 Hasil wawancara dengan Bapak Budi Ressanto, Kepala SMK NU Ma’arif 2 Kudus. 
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4) Menyelenggarakan pendidikan produktif guna membentuk out put 

yang kompeten memasuki era global 

c. Tujuan Sekolah : 

1) Menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang bertaqwa kepada 

Allah SWT; 

2) Menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti 

luhur dan berakhlaqul karimah; 

3) Mengembangkan iklim belajar yang berakar pada norma dan nilai budaya 

bangsa Indonesia; 

4) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang berwawasan mutu dan 

keunggulan, professional, dan berorientasi masa depan; 

5) Mengembangkan system pendidikan dan pelatihan yang adaptif, fleksibel, 

dan berwawasan global; 

6) Menyiapkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang 

sesuai profesionalismenya; 

7) Mencetak lulusan agar mampu memiliki karier dalam bidangnya, 

berwirausaha, dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi; 

8) Menyiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri 

maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 

9) Membentuk peserta didik berkarakter dan berjiwa ahlussunnah wal 

jama’ah. 

 

d. Sasaran 

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus 

merupakan lembaga penyelenggara jasa pendidikan bagi para lulusan 

SLTP dengan tujuan meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Jumlah DU/DI di Kabupaten Kudus dan kondisi masyarakat 

Kabupaten Kudus serta jumlah penduduk usia sekolah memerlukan 
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Lembaga Pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

sehingga sekolah dapat : 

1) Menyeleksi calon peserta didik yang lebih kompetitif; 

2) Menghasilkan lulusan yag mampu bersaing di masyarakat untuk 

mengisi lowongan pekerjaan DU/DI; 

3) Mampu membuka lapangan kerja/berwiraswasta; 

4) Menjadikan peserta didik menjadi tenaga trampil dan profesional 

dengan berstandar Nasional. 

 

3. Kondisi Objektif Sekolah 

a. Profil Sekolah 

1.  Nama Sekolah               :  SMK NU MA’ARIF 2 KUDUS 

2.  Status               :  Swasta 

3.  PBM    :  Pagi 

4.  Sertifikasi ISO 9001–2000 :  Belum 

5.  Alamat Sekolah               :  Jl. Siliwangi Gg. I No. 99 Jekulo  

     Kudus 

6.  RT / RW              :  Rt. 01 / Rw. 08  

7.  Desa               :  Jekulo  

8.  Kecamatan    :  Jekulo      

8.  Kabupaten Kota   :  Kudus 

9.  Telp. /fax.    :  (0291) 4246170             

10. Website/Email             :  smknumaarif2kudus@yahoo.co.id 

b. Kepala Sekolah 

1.  Nama                            :  Budi Ressanto, S.Pd.  

mailto:smknumaarif2kudus@yahoo.co.id
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2.  Basik Pendidikan   :  S1 

3.  Status    :  Non PNS 

4.  Alamat Rumah              :  Ngembalrejo Rt. 03/06, Bae,Kudus 

5.  Rt./Rw.    :  Rt. 03/Rw. 06 

6.  Desa    :  Ngembalrejo 

7.  Kecamatan    :  Bae 

8.  Kabupaten/Kota              :  Kudus  

9.  No. Telp. /Hp.    :  085640004189 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan skema tentang kepengurusan suatu 

lembaga formal maupun non formal yang dibuat oleh pihak-pihak yang 

terkait di dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini struktur organisasi dalam 

lembaga formal yaitu lembaga tingkat Sekolah Menengah Kejuruan. 

Struktur organisasi di SMK NU Ma’arif 2 Kudus dibentuk untuk mengatur 

jalannya pendidikan di madrasah tersebut dan untuk mempermudah proses 

belajar dan mengajar di madrasah. Yang dikepalai oleh beliau bapak Budi 

Ressanto, S.Pd dan dibantu oleh segenap guru yang mengampu di 

madrasah untuk lebih lengkapnya tentang struktur organisasi SMK NU 

Ma’arif 2 Jekulo Kudus dapat dilihat pada bagian dokumentasi yang 

terlampir. 

 

5. Sarana dan Prasarana 

Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus direncanakan 

memiliki bangunan dan infrastruktur yang menyatu dalam Sekolah 
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Menengah Kejuruan  Nahdltul Ulama Ma’arif 2 Kudus. Fasilitas sarana 

dan prasarana yang telah dimiliki adalah sebagai berikut :                                              

1) Bukti Kepemilikan Tanah (Akta Tanah)  

2) Gambar Situasi Tanah dan Bangunan  

3) Ruang Teori yang Dimiliki  

4) Ruang Tata Usaha atau Administrasi  

5) Ruang Kepala Sekolah  

6) Ruang Guru  

7) Ruang Praktek  

8) Ruang BK  

9) Kamar Mandi WC/Guru/Karyawan/Siswa  

10) Ruang Perpustakaan  

11) Gudang  

12) Perabot Ruang Administrasi/Kepala Sekolah/Guru dll.  

13) Peralatan Praktek Sesuai Standart Minimal  

14) Daya Listrik dan Air Bersih  

15) Buku Kurikulum  

16) Buku Perpustakaan  

17) Sarana Lain/Ruang OSIS dan Pramuka 

6. Lokasi Sekolah dan Dukungan 

a. Lokasi Sekolah 

Jalan  : Jl. Siliwangi Gg. I No.99 

Desa  : Jekulo 

Kecamatan  : Jekulo 
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Kabupaten  : Kudus 

Jaringan Listrik  : PLN 7700 KW dan 1300 KW  

Transportasi  : Darat 

Jaringan Air  : Air Tanah 

Jaringan Telepon  :       1 buah 

Saluran Pembuangan :       Lancar 

 

 

Lokasi Berdasarkan Google M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Dukungan Pemerintah 

Peraturan perundang-undangan mendasari dan menjadi acuan 

dalam penambahan kompetensi keahlian Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus. Dalam UUD 1945 mengamanatkan 

pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan agar 

mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam 
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rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang. 

Terkait dengan sekolah menegah kejuruan dan pengembangan 

kurikulum, UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas memberikan dasar 

yang dapat digunakan sebagai landasan dalam proses perencanaan, 

penyelenggaraan dan evaluasi program pendidikan seperti yang 

dinyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut: 

1) Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab 

2) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan 

sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan 

multimakna. Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa 

yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang 

diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian 

program lintas satuan jalur pendidikan. Peserta diklat dapat belajar 

sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan pada jenis dan 

jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan 

melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan 
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multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan 

berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan 

watak, dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.  

3) Pasal 8 menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program 

pendidikan. 

4) Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan 

dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. 

5) Pasal 15 menyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan 

umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 

Penjelasan pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik 

terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

6) Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan menengah 

berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

7) Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang 

dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik 

8) Pasal 36 ayat (3) menyebutkan kurikulum disusun sesuai dengan 

jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan memperhatikan: 

 Peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia; 
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 Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; 

 Keragaman potensi daerah dan lingkungan; 

 Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 

 Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

 Dinamika perkembangan global, persatuan dan nilai-nilai 

kebangsaan. 

c. Dukungan Warga Sekitar 

Bagi warga sekitar lingkungan sekolah sangat mendukung, hal 

ini terbukti dengan adanya peningkatan taraf hidup warga sekitar yang 

terbantu secara tidak langsung dalam bentuk finansial. 

 

7. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

a. Tenaga Pendidik 

TABEL 4.1 

DATA NAMA GURU NORMATIF 

NO NAMA  TTL 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

1 H. Shulhan, S.Pd.I Kudus, 28/12/1958 
S.1/Pendidikan Agama 

Islam 

2 Drs. H. Sanusi, M.Ag Kudus, 16/02/1964 
S.2/Pendidikan Agama 

Islam 

3 Mokhamad Rois, M.Ag Kudus, 24/04/1977 
S.2 /Pendidikan 

Agama Islam 

4 
Moch Achid Arifuddin, 

S.Pd.I 
Kudus, 18/10/1983 

S.1/Pendidikan Agama 

Islam 

5 Kuriyah, S.Pd. Jepara, 16/10/1970 
S.1/Pendidikan Bahasa 

dan Seni 

6 Nita Indriyana, S.Pd. Kudus, 24/04/1989 

S.1/Pendidikan 

Bahasa, Sastra 

Indonesia dan Daerah 

7 Dewi Aisyiyah, S.Pd. Kudus, 30/11/1986 

S.1/Pendidikan 

Bahasa, Sastra 

Indonesia dan Daerah 
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8 Drs. H. Slamet  Kudus, 17/05/1962 
S.1/Pendidikan 

Olahraga 

9 Zahrul Anam, S.Pd. Kudus, 09/03/1989 
S.1/Pendidikan 

Olahraga 

10 Lina Sumiardi, S.Sn. Kudus, 06/07/1976 S.1/Pendidikan Seni 

 

TABEL 4.2 

DATA NAMA GURU ADAPTIF 

 

NO NAMA  TTL 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

1 Isti Solichah, SE Kudus, 11/02/1975 S.1/Pendidikan Ekonomi 

2 Siti Masni, S.Pd. Kudus, 19/10/1969 S.1/Pendidikan Ekonomi 

3 Nanik Mu'yawanah, S.Pd. Kudus, 07/03/1989 S.1/Pendidikan Ekonomi 

4 Drs. Mas'udi Kudus, 19/10/1963 
S.1/Pendidikan Bahasa 

Inggris 

5 Yuni Aditama, S.Pd. Kudus, 04/04/1974 
S.1/Pendidikan Bahasa 

Inggris 

6 Khairil Anam, M.Pd. Kudus, 01/06/1987 
S.2/Pendidikan Bahasa 

Inggris 

7 Ni'matul Mila, S.Pd. Kudus, 29/06/1986 
S.1/Pendidikan Bahasa 

Inggris 

8 Arsa'ad Kurniadi, S.Pd. Pati, 03/09/1968  
S.1/Pendidikan 

Matematika 

9 Mohammad Badawi, S.Pd. Kudus, 11/02/1985 
S.1/Pendidikan 

Matematika 

10 Laily Muzdalifah, S.Pd. Kudus, 23/12/1986 S.1/Pendidikan Kimia 

11 Solikan, M.Pd. Kudus, 09/06/1981 S.2/Pendidikan Kimia 

12 Nailul Fauziyah, S.Pd.I Kudus, 02/11/1988 
S.1/Pendidikan Agama 

Islam 

13 Nirwati, S.Pd. Kudus, 29/06/1986 
S.1/Bimbingan 

Konseling  

 
 

TABEL 4.3 

DATA NAMA GURU PRODUKTIF  

 

NO NAMA  TTL 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

1 Sunardi, ST. Kudus, 07/09/1979 S.1/Teknik Mesin 

2 Didik Andrianto, ST. Kudus, 24/10/1980 S.1/Teknik Mesin 
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3 Indra Wahyudi, ST. Kudus, 08/11/1982 S.1/Teknik Mesin 

4 Zaenudin, A.Md Kudus, 05/11/1976 D.3/Teknik Mesin 

 

b. Tenaga Kependidikan 

TABEL 4.4 

Daftar Tenaga Kependidikan 

 

NO NAMA TTL 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

1 Rikya Fariyya, S.Ag Kudus, 09/02/1978 S.1/Ushuluddin 

2 Muhammad Syakuri Kudus, 06/07/1984 SLTA 

3 A. A. Kholiqulqohar Kudus, 21/06/ 1985 SLTA 

4 Makin Kudus, 31/12/1952 SD 
 

 
8. Sumber Peserta Didik 

Sumber peserta didik SMK NU Ma’arif 2 Kudus berasal dari 

lulusan SLTP dan MTs yang ada di kabupaten Kudus, Demak dan Pati. 

Untuk Kabupaten Kudus, siswa tersebar dari beberapa wilayah, antara 

lain: 

1) Kecamatan Kota : SMP 3 Kudus 

2) Kecamatan Jati : MTs NU Miftahul Ulum 

3) Kecamatan Mejobo meliputi : SMP N 1 Mejobo Kudus, SMP N 2 

Mejobo Kudus, MTs N 2 Kudus, MTs. NU Miftahut Tholibin, dan 

MTs. NU Sultan Agung Mejobo Kudus 

4) Kecamatan Jekulo meliputi : SMP 1 Jekulo Kudus, SMP 2 Jekulo 

Kudus, SMP 3 Jekulo Kudus, SMP IT Rohmatul Ummah Kudus, SMP 

PGRI Jekulo Kudus, MTs. NU Nurul Ulum, MTs. NU Hasyim Asy'ari 

03 Jekulo, MTs. NU Al-Falah, MTs. NU Ihyaul Ulum, MTs. NU 
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Miftahul Huda, MTs. NU Wahid Hasyim Salafiyah, dan MTs. NU 

Raudlatut Tholibin. 

5) Kecamatan Gebog : MTs. NU Hasyim Asy'ari 02  

6) Kecamatan Bae meliputi : SMP N 2 Bae Kudus, SMP N 3 Bae Kudus, 

SMP N 4 Bae Kudus, MTs. Darul Ulum, dan MTs. Islamic Centre. 

7) Kecamatan Dawe meliputi : SMP N 2 Dawe, MTs. Hidayatul 

Mustafidin, MTs. NU Ibtidaul Falah, MTs. NU Matholi'ul Falah, MTs. 

NU Tsamrotul Huda, MTs. NU Darul Anwar, dan MTs. Al-

Munawaroh. 

 

9. Bidang dan Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

a. Bidang Olah raga 

1) Futsal  

2) Bola Voli 

3) Bulu tangkis 

4) Sepak Takraw 

b. Bidang Keterampilan dan Seni 

1) Pencak Silat 

2) Rebana 

3) Jurnalistik 

4) English Club 

5) Pengembangan Kompetensi Kejuruan 

c. Bidang  Wawasan Kebangsaan 

1) Palang Merah  Remaja  (PMR) 

2) Pramuka 
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B. Analisis Data 

Memperhatikan dan menelaah hasil observasi dan wawancara 

mendalam terdahulu dengan para informan yang dilengkapi dengan studi 

dokumentasi serta observasi yang mendalam, Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus merupakan salah satu sekolah menengah 

atas yang berupaya menyesuaikan diri dengan peningkatan mutu pendidikan 

dan pembentukan serta perkembangan kepribadian peserta didik. Lembaga 

pendidikan formal yang berfokus pada kemajuan pendidikan secara akademik 

melalui pembelajaran wajib dan penanaman karakter melalui kegiatan di luar 

kelas yakni ekstrakurikuler yang didasari dengan pendidikan moral dan 

akhlaq mulia sebagai pencetak insan cendekia yang berakhlaq mulia, dan 

berwawasan global unggul dalam prestasi beriman dan berbudaya. 

Wawancara melalui  studi  pendahuluan  yang  dilakukan peneliti, 

maka dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan prestasi non 

akademik, di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus 

memiliki program kegiatan ekstrakurikuler yang antara lain: 1). Pramuka 2). 

Palang Merah Remaja 3). Bola Voli 4). Pencak Silat 5). Sepak Takrow 6). 

Futsal (khusus putra) 7). Rebana 8). Bulu Tangkis 9). Pengembangan Potensi 

Kejuruan (LKS/Lomba Kompetensi Siswa) 10). English Club 11). Jurnalistik 

12).Seni Tilawatil Qur’an 13). Seni Tari. Dari banyak nya program 

ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh sekolah, siswa dibebaskan dalam 

memilih program yang mana yang akan diikuti, yang sesuai dengan bakat dan 

minat siswa itu sendiri. Selain siswa diperbolehkan untuk memilih, siswa juga 

diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, namun siswa 
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masih diperbolehkan mengikuti kegiatan lain selain dari dua ekstrakurikuler 

tersebut, selagi jadwal tidak berbarengan dengan ekstrakurikuler wajib.  

Adanya program kegiatan ekstrakurikuler dalam meningkatkan 

prestasi siswa tersebut, peneliti memperhatikan dan menelaah hasil observasi 

dan wawancara dengan para informen yang dilengkapi dengan studi 

dokumentasi  serta observasi yang mendalam, maka telah dipaparkan 

deskripsi umum tentang temuan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

manajemen ekstrakurikuler dalam meningkatkan prestasi siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus, meliputi: a) 

perencanaan program kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi 

non-akademik siswa, b) pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler untuk 

meningkatkan prestasi non-akademik siswa, c) evaluasi program kegiatan 

ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi non-akademik siswa. 

Dari hasil temuan tersebut, kemudian penulis berupaya untuk 

melakukan sebuah analisis hasil penelitian terkait dengan manajemen 

ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatu Ulama Ma’arif 2 Kudus. 

Analisis ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta dan temuan 

lapangan sebagaimana yang telah di deskripsikan pada bab sebelumnya, serta 

membandingkannya dengan konsep ataupun teori yang ada dalam manajemen 

ekstrakurikuler dan prestasi siswa. Setelah itu penulis pun akan memfokuskan 

pembahasan sesuai dengan persoalan selanjutnya dari penelitian ini, yakni 

manajemen ekstrakurikuler dalam meningkatkan prestasi non-akadenik di 

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus. Sebagai 
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bagian dari pendidikan maka kebijakan mengenai kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan bagian dari kebijakan departemen pendidikan nasional yang 

sebelum era reformasi disebut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kegiatan ekstrakurikuler pada masa itu dilakukan dengan berlandaskan pada 

Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 

Nomor: 0461/U/1964 dan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Nomor : 

226/C/Kep/O/1992. Dinyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

salah satu jalur pembinaan kesiswaan disamping jalur Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS), latihan kepemimpinan dan wawasan wiyatamandala. 

Berdasarkan kedua Surat Keputusan tersebut ditegaskan pula bahwa 

ekstrakurikuler sebagai bagian dari kebijaksanaan pendidikan secara 

menyeluruh yang mempunyai tugas pokok : 

1. Memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa 

2. Mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran 

3. Menyalurkan bakat dan minat 

4. Melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. 

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus 

berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan suasana sekolah dan 

lingkungan siswa yang membantu dengan aktif terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan potensi yang baik pada diri peserta didik tersebut. Terlebih 

dalam kegiatan tambahan peserta didik di luar jam sekolah, yakni kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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Sebagai sekolah formal yang memiliki kemampuan untuk melakukan 

pembenahan dan inovasi dalam perkembangan pelayanan pendidikan dan 

penciptaan output yang handal banyak cara yang telah dilakukan oleh 

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus dalam 

mewujudkan siswa yang ahli dan terampil dalam bidang ekstrakurikuler. 

Sehingga dalam bentuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus tidak semata-mata 

diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan dan 

diikuti begitu saja oleh siswa. Namun dari perancangan kurikulum hingga 

metode dan pendekatan yang digunakan sudah dirancang begitu mapan, 

sehingga lambat laun berakibat pada peningkatan kualitas kepribadian yang 

baik terhadap siswa tanpa mereka sadari. 

Hal terpenting untuk mewujudkan ini semua adalah penerapan 

manajemen disekolah. Salah satunya yaitu manajemen ekstrakurikuler, yang 

bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotorik siswa 

dan menyalurkan serta mengembangkan minat dan bakat siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus, beliau mengatakan bahwa: 

Manajemen di sekolah ini memang sudah diterapkan tetapi belum bisa 

maksimal. Namun insya Allah untuk semester depan kita akan coba perbaiki 

agar menjadi lebih baik”
2
 

Hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu guru di 

sekolah tersebut bahwa :  

                                                         
2
 Hasil wawancara dengan kepala SMK NU Ma’arif 2 Kudus 
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Pada dasarnya Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 

2 Kudus ini adalah salah satu sekolah yang sudah baik, dan didirikan dibawah 

naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif. Kalau manajemennya diterapkan 

dengan baik maka sekolah ini akan maju dan berkembang. Namun pada 

kenyataannya mungkin penerapannya belum maksimal”
3
 

Bapak Didik Andrianto, ST. selaku waka kesiswaan juga menegaskan 

bahwa: 

Perencanaan program kegiatan ekstrakurikuler ini sudah diterapkan 

mulai awal tahun pelajaran dengan membuat rencana proker tahunan 

(program kerja) yang disusun oleh waka kesiswaan mulai dari perencaaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Tetapi hal itu masih sebatas konsep saja. Sehingga 

penerapannya benar- benar belum maksimal. Saya berharap untuk ke 

depannya kita bisa lebih baik lagi.
4
 

 

Dari paparan data di atas diketahui bahwa ada niatan dan usaha yang 

kuat yaitu upaya memperbaiki manajemen ekstrakurikuler yang sebelumnya 

belum maksimal menjadi lebih baik. 

Dalam rangka menggali potensi dan penguasaan siswa-siswi Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus terhadap 

pembelajaran di sekolah, meliputi tiga aspek yaitu; kognitif, afektif dan 

psikomotorik, maka akan dipaparkan tentang perencanaan kegiatan di 

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus. 

Mengingat begitu pentingnya pencapaian tujuan pembelajaran 

pendidikan agama Islam dan pendidikan umum, sementara porsi yang 
                                                         

3
 Hasil wawancara dengan Guru SMK NU Ma’arif 2 Kudus 

4
 Hasil wawancara dengan Bapak Didik Andrianto ( Waka Kesiswaan) 
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diberikan dalam proses kegiatan belajar mengajar formal masih dirasakan 

sangat minim sekali, maka kepala sekolah dan wakil-wakilnya di Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus menilai perlu 

diadakan suatu kegiatan yang diharapkan mampu untuk membantu 

pencapaian tujuan ini, sehingga diadakanlah kegiatan- kegiatan 

ekstrakurikuler yang dikelola oleh Pembina Ekstrakurikuler. 

Hal ini pernah disampaikan Kepala sekolah kepada peneliti, tentang 

tujuan program ekstrakurikuler, beliau mengatakan bahwa : 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan penunjang materi pelajaran dan 

pengembangan keahlian peserta didik di luar jam sekolah, kegiatan 

ekstrakurikuler ini sudah berjalan sejak lama. Disini ada banyak sekali 

ekstrakurikuler baik jenis ekskul umum maupun agama Islam karena memang 

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus merupakan 

sekolah dibawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif dan terkait satu sama 

lain tidak bisa dipisahkan”. 
5
 

1. Proses Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Sebagai sekolah yang berada di lingkungan Lembaga Pendidikan 

Ma’arif, Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus 

ingin melengkapi keterampilan siswanya agar mampu berkompetisi di 

dunia  luar setelah menamatkan pendidikan menengahnya. Untuk lebih 

jelasnya akan diuraikan proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan berdasarkan fugsi-fungsi manajemen. 

                                                         
5
 Hasil wawancara dengan kepala SMK NU Ma’arif 2 Kudus 
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Secara umum, kegiatan ekstrakurikuler berfungsi sebagai tahap 

fungsi pengembangan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan 

kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. 

Upaya mengetahui minat dan bakat serta memberdayakan potensi peserta 

didik dalam program ekstrakurikuler yang di desain perpaduan Islam dan 

modern. Selama ini sekolah sudah mencoba menerapkan prinsip 

perencanaan walaupun belum maksimal, misalnya program berjangka 

dengan penentuan skala prioritas dan sebagainya. Namun itu hanya sebatas 

pembuatan konsep. 

a. Perencanaan Program Kegiatan Ekstrakurikuler untuk 

Meningkatkan Prestasi Non Akademik Siswa 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen 

ekstrakurikuler adalah perencanaan, adanya program kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah tidak terlepas dengan manajemen sekolah. 

Dengan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler, banyak hal-hal yang 

akan dihadapi kedepannya. Maka dari itu, masalah-masalah yang 

muncul dari pelaksanaan program ekstrakurikuler tersebut dapat 

diatasi karena sudah diperkirakan sebelumnya. Dari hasil yang 

diperoleh di lapangan membuktikan bahwa Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus dalam melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, telah menerapkan fungsi-fungsi 

dalam manajemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

pengawasan, dan evaluasi. Meskipun penerapan fungsi-fungsi secara 

keseluruhan belum dilaksanakan secara baik. 
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Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini terbukti dengan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan 

acuan dan tujuan yang ditetapkan. Yaitu meliputi uraian kegiatan, 

target, sasaran, waktu, penanggung jawab, hingga sumber dana. 

Ahmadi mengatakan, tahap awal dalam perencanaan adalah 

menyusun tujuan. Tujuan disusun secara objektif dengan 

memperhatikan kemampuan, keahlian, dan tingkat penerimaan 

(acceptability) anggota organisasi. Selanjutnya seluruh program 

kegiatan yang akan dilaksanakan harus diarahkan kepada tujuan ini. 

Perencanaan memiliki jangka waktu (time Frame) tertentu dalam 

usaha mencapai tujuan. Perencanaan dapat bersifat jangka pendek 

(short time) dan jangka panjang (long time). Baik tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang, kesemuanya itu dihasilkan oleh 

manajemen puncak sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada 

organisasi secara keseluruhan.
6
 

Perencanaan mengandung pokok pikiran sebagai berikut: (1) 

perencanaan selalu berorientasi ke masa depan; maksudnya 

perencanaan berusaha meramalkan bentuk dan sifat masa depan yang 

diinginkan organisasi berdasarkan situasi dan kondisi masa lalu dan 

masa sekarang; (2) perencanaan merupakan suatu yang di sengaja 

dilahirkan dan bukan kebetulan, sebagai hasil pemikiran yang matang 

dan cerdas yang bersumber dari hasil eksplorasi sebelumnya; (3) 

perencanaan memerlukan tindakan, baik oleh individu maupun 
                                                         

6
 Ahmadi, Waka Kurikulum SMK Nu Ma’arif 2 Kudus 
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organisasi yang melaksanakannya; dan (4) perencanaan harus 

bermakna, maksudnya dengan perencanaan usaha-usaha yang akan 

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, 

perencanaan yang dicanangkan meliputi beberapa hal, yaitu: 1) 

menanamkan nilai-nilai islami di dalam program kegiatan 

ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama 

Ma’arif 2 Kudus, 2) pembentukan ekstralurikuler terpadu, dan 3) 

peningkatan prestasi non-akademik siswa. 

Hal lain yang sesuai dengan perencanaan program kegiatan 

ekstrakurikuler dan perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan 

pendidikan adalah sebagai berikut: (a) mengutamakan nilai-nilai 

manusiawi, karena pada dasarnya pendidikan membangun manusia; 

(b) memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi 

peserta didik seoptimal mungkin; (c) menyeluruh dan sistematis 

terpadu serta tersusun logis dan rasional; (d) berorientasi kepada 

pembangunan sumber daya manusia; (e) dikembangkan dengan 

memperhatikan keterkaitan berbagai komponen pendidikan secara 

sistematis; (f) menggunakan sumber daya secermat mungkin; (g) 

berorientasi kepada masa datang; (h) bersifat responssif terhadap 

kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat; (i) sebagai sarana 

untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga pembaharuan terus 

menerus. 

Dalam Hal ini Waka Kesiswaan menjelaskan bahwa: 
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Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah proses 

pembentukan dan penyusunan program kerja. Dari uraian kegiatan, 

target, sasaran, waktu, penanggung jawab hingga sumber dana. Semua 

itu harus direncanakan dengan baik dan maksimal agar tujuan 

kegiatan ekstrakurikuler ini tercapai.”
7
 

 

Penanaman nilai-nilai Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus merupakan kewajiban bagi ustadz-

ustadzah dan murid-murid di sana. Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus adalah sekolah yang berbasis Ahlus 

Sunnah wal Jama’ah, dimana peserta didik tidak hanya diajarkan 

pendiddikan umum saja tetapi juga pendidikan agamanya. 

Sedangkan untuk rencana kedepan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama ma’arif 2 Kudus akan membentuk 

kegiatan ekstrakurikuler terpadu. Yang bertujuan untuk memudahkan 

para siswa dalam mengasah minat dan bakatnya sesuai bidang 

keahliannya masing-masing. Hal ini juga merupakan inovasi baru 

yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama 

Ma’arif 2 Kudus. Memadukan dan mengelompokkan kegiatan 

ekstrakurikuler sesuai dengan kategori atau bidangnya. 

Peningkatan prestasi non-akademik adalah program prioritas 

yang juga direncanakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul 

Ulama Ma’arif 2 Kudus. Hal ini dibuktikan sederet prestasi yang 

diraih dalam berbagai kompetisi. 

                                                         
7
 Hasil wawancara dengan Bapak Didik Andrianto ( Waka Kesiswaan) 
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Dalam pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus, telah 

menerapkan manajemen yang tepat dalam mengelola kegiatan 

tersebut. 

Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan Islam adalah 

penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, 

wewenang, tugas secara transparan dan jelas dalam lembaga 

pendidikan, baik bersifat individual, kelompok maupun kelembagaan. 

Dengan demikian pengorganisasian dalam manajemen pendidikan 

Islam merupakan penetapan berbagai hal untuk mempermudah dalam 

aktivitas perwujudan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. 

Penetapan tersebut bukan hanya sekedar pembagian tugas, tetapi 

penetapan menyeluruh tentang segala sesuatu yang membangun 

sistem tersebut, sehingga membentuk tim kerja yang akan 

mewujudkan tujuan pendidikan Islam. 

Melihat begitu pentingnya suatu koordinasi dalam sebuah 

organisasi, terutama dalam koordinasi pengelolaan pendidikan, maka 

pihak sekolah wajib menjalin koordinasi yang baik, baik koordinasi 

yang bersifat intern di sekolah maupun ekstern di luar sekolah. 

Mengkoordinasikan suatu pengelolaan di dalam lingkungan sekolah 

dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada guru dan 

masyarakat di dalam lingkungan sekolah. Di luar sekolah atau dalam 

masyarakat koordinasi dapat dilakukan dengan cara saling bertukar  

informasi antara pihak sekolah dan masyarakat tentang isu-isu yang 
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lagi trend dan berguna dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. 

Koordinasi yang baik menurut Islam adalah dengan senantiasa 

menegakkan nilai-nilai ajaran Islam dengan berpegang teguh terhadap 

Al-Qur’an dan hadits. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah 

Ali Imron ayat 103 : 

ََِجِويعَ ٱِلَخَِصُوىْاَبَِحبَ عَ ٱوََ ََّلله
 
قُىْا ََِعلَيَ ٱَوَجَُكُسوْاًَِعَ ذَ ٱوَََبََوََلَحَفَسه َءَ َداَ أَعَ َُكٌخُنَ َإِذَ َُكنَ َّلله

ًَ َبََوُكٌخُنَ ًَ َىَ إِخَ ََۦ َوخِهَِخُنَبٌِِعَ بَحَ فَأَصَ ََيَقُلُىبُِكنَ أَلهَفَبَيَ فََ َيَََسةَ َشفَبَُحفَ ََعلَ لٌهبِزَفَأًَقََرُكنَٱهِّ

 ٌَ َُلَُكنَ ٱلَِكَيُبَيُِّيََكَرَ َهَبَ هِّ  َخَُدوىََحَهَ َلََعلهُكنَ َۦخِهََِءايََ ََّلله

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan 

nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 

menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu 

Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayatNya kepadamu, agar kamu mendapat 

petunjuk.
8
 

 

Perencanaan program prioritas kegiatan ekstrakurikuler di 

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus 

Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dilakukan meliputi: 

1) Menanamkan nilai-nilai Islam 

Setiap umat Islam tentu mengetahui bahwa perintah yang 

pertama diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah adalah 

membaca, tetapi banyak dari kita yang belum menghayati betul apa 

yang terkandung di balik perintah tersebut. Tidak sedikit pula umat 

Islam yang meyakini ajaran Islam hanya sebatas kepercayaan tanpa 

                                                         
8
 Departemen Agama, 1997, Al-Quran dan Terjemah , hlm.64 
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adanya penalaran yang dikaitkan dengan penalaran dan ilmu 

pengetahuan. 

Dalam sejarah tentu kita banyak menemukan tidak sedikit 

para tokoh Islam yang selain terkenal karena pemahaman 

keagamaannya, juga terkenal karena kemampuannya di bidang 

ilmu dan teknologi. Dalam perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di 

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus 

Tahun Pelajaran 2018/2019 akan disediakan waktu yang lebih 

luang dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler baik ekskul 

umum maupun ekskul pendidikan agama Islam dibanding dengan 

pembelajaran formal, maka para peserta dilatih untuk 

mengembangkan potensinya menjadi insan yang nantinya mampu 

bersaing dalam bidang ilmu dan teknologi dengan dukungan 

pondasi agama yang kuat. 

Program kegiatan ekstrakurikuler pada awalnya memang 

dilatarbelakangi dengan keinginan pihak sekolah untuk 

mengantarkan siswa agar mampu berkompetisi di luar sekolah. Hal 

tersebut terlihat dalam realisasinya bahwa sekolah tidak 

membiarkan waktu terbuang sedikitpun, meskipun kita tahu begitu 

padatnya kegiatan peserta didik, namun masih menyempatkan 

untuk bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. 

Untuk itulah kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang bertujuan 

untuk menguasai kompetensi dasar yang nantinya dapat 

dikembangkan oleh peserta didik. 
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Dalam perencanaan kegiatan ekstrakurikuler, Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus Tahun 

Pelajaran 2018/2019 munyusun dan mengadakan kegiatan yang 

mengandung nilai-nilai Islam, contoh: dalam acara student day 

dimana siswa-siswi menampilkan kreatifitas mereka seperti MC 

pidato Inggris-Indonesia dengan tema kekinian dan mengandung 

nilai-nilai Islam dan tak lupa ada lantunan ayat-ayat al-Qur’an dan 

shalawat Nabi. 

Jadi Penanaman nilai-nilai Islam di setiap kegiatan 

ekstrakurikuler ini sebagai bekal untuk para siswa-siswi dalam 

bermasyarakat ketika lulus sekolah nanti. 

Kegiatan ekstrakurikuler ini juga dijadikan sebagai 

pendukung proses kegiatan belajar mengajar di kelas, maka dalam 

pelaksanaannya diupayakan dalam rangka menumbuh kembangkan 

keimanan dan ketakwaan para siswa selaku peserta. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan harus mampu merangsang anak untuk 

mampu menghayati sekaligus berusaha untuk mengamalkan 

makna-makna yang terkandung dalam kegiatan tersebut. 

Dalam hal ini lebih ditekankan bukan hanya pada aspek 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belaka, melainkan lebih dari 

itu bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat diketahui 

dan dipahami oleh para peserta tentang makna-makna yang 

terdapat di dalamnya. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan ekstrakurikuler 

adalah bentuk kegiatan yang diharapkan mampu untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap ilmu pengetahuan dan 

agama sehingga mampu mengembangkan dirinya sejalan dengan 

norma-norma agama dan mampu menyesuaikan kondisi kehidupan 

saat ini. 

2) Pembentukan ekstrakurikuler terpadu 

Adanya kegiatan ekstrakurikuler terpadu ini bertujuan untuk 

memudahkan para siswa-siswi dalam mengembangkan minat dan 

bakatnya sesuai bidang keahliannya masin-masing. Pada 

pengembangan kegiatan selanjutnya juga menyalurkan bakat seni 

tari, seni baca al-Qur’an untuk menampilkan kreatifitasnya di 

dalam maupun di luar sekolah, dan juga membentuk beberapa 

kesenian paduan suara untuk dipadukan menjadi satu suara yang 

indah. Kesenian lain yaitu seni desain grafis adalah satu bentuk 

seni lukis (gambar) terapan yang memberikan kebebasan kepada 

desainer (perancang) untuk memilih, menciptakan, atau mengatur 

elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu 

permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan 

sebagai sebuah pesan. Desain grafis masuk dalam kategori 

kesenian. Peserta didik dalam berbagai teknik menggambar dan 

mendesainnya menjadi sebuah kreasi yang bagus. 

3) Peningkatan prestasi non akademik 
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Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus tahun Pelajaran 

2018/2019 ini mempunyai program peningkatan prestasi non 

akademik siswa. Seperti yang diungkapkan bapak Didik Andrianto, 

S.T bahwa : 

Upaya sekolah dalam meningkatkan prestasi non akademik 

siswa adalah melakukan pembinaan ekstrakurikuler secara intensif 

sebagai pembekalan dan persiapan siswa-siswi melalui proses 

seleksi dan karantina untuk mengirim duta sekolah mengikuti 

lomba di berbagai event luar sekolah baik tingkat Kota/Kabupaten, 

Provinsi maupun Nasional. Sehingga siswa-siswi mampu meraih 

prestasi di setiap kompetisi dan membuat nama harum sekolah”.
9
 

 

Setidaknya perencanaan itu dilaksanakan dengan benar-

benar memilih atau menyeleksi siswa dan berusaha agar bisa 

berjalan sesuai harapan. Namun perlombaan yang diikuti selama ini 

hasilnya masih minim untuk meraih perstasi. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan kemampun siswa yang dimiliki. 

Dari paparan data di atas dapat peneliti simpulkan dengan 

temuan bahwa perencanaan kegiatan ekstrakurikuler yang 

dicanangkan di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama 

Ma’arif 2 Kudus sudah diterapkan dengan baik dengan indikator 

perencanaan yang dilakukan sesuai target dan sasaran. Jadwal dan 

waktu serta anggaran atau biaya kegiatan ekstrakurikuler pun 

                                                         
9
 Hasil wawancara dengan Bapak Didik Andrianto ( Waka Kesiswaan) 
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disusun secara sistematis sesuai tujuan program kerja kegiatan 

ekstrakurikuler. Perencanaan program ekstrakurikuler di Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus Tahun 

Pelajaran 2018/2019 yaitu membentuk tim work dan menyusun 

struktur organisasi yang bertugas merancang program ekskul yang 

kreatif serta inovatif dan melaksanakan kegiatan dengan 

memadukan antara konsep pendidikan Islam dan umum. Karena 

sessuai dengan visi dan misi sekolah. Sehingga pengorganisasian 

kegiatan ekstrakurikuler terstruktur.  

Penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler melalui 

program rutin dan prioritas yaitu meliputi 1) menanamkan nilai-

nilai Islam kepada siswa yang berorientasi keseimbangan antara 

tujuan dunia dan akhirat, 2) pembentukan ekstrakurikuler terpadu 

sebagai pengembangan bidang dan integrasi keahlian kegiatan 

ekstrakurikuler sesuai bakat dan minatnya, 3) peningkatan prestasi 

non akademik siswa dalam rangka mengeksplorasi kemampuan dan 

keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. 

Namun dalam perencanaan terkadang juga ada kendala, 

diantaranya program yang disusun belum berjalan dengan lancer 

karena hubungan antara sekolah dan yayasan terjadi secara 

konvensional, tidak berdasarkan suatu agenda yang disusun atau 

direncanakan sebelumnya. 
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b. Pelaksanaan Program Kegiatan Ekstrakurikuler untuk 

Meningkatkan Prestasi Non Akademik Siswa     

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus 

TahunPelajaran 2018/2019 sudah berjalan dengan baik, teratur dan 

sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Walaupun terkadang ada 

sedikit kendala dalam pelaksanaannya, namun tidak mengganggu 

kegiatan yang sedang berlangsung dan kontinyu. 

Pelaksanaan program kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus meliputi: Pembinaan secara 

kontinyu dan berkelanjutan, Student day (hari kreatifitas siswa), 

Mengadakan seleksi, dan Pengiriman duta sebagai perwakilan 

sekolah. 

1) Pembinaan secara kontinyu dan berkelanjutan 

Pembinaan secara kontinyu dan berkelanjutan ini meliputi 

beberapa kegiatan ekstrakurikuler bertujuan mengasah dan 

mengembangkan potensi/kemampuan peserta didik dalam 

penguasaan materi, khususnya bagi siswa-siswi yang akan 

dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi bidang ekstrakurikuler. 

Agar mereka belajar lebih matang dan dibimbing oleh guru yang 

ahli dibidangnya. 

Siswa-siswi di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul 

Ulama Ma’arif 2 Kudus dibina dalam berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler secara terus- menerus dan berkelanjutan agar 
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mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang mumpuni. 

Setelah itu peserta didik diseleksi oleh Pembina dan dikirim untuk 

mengikuti berbagai kompetisi mewakili sekolah. 

Pengembangan ekstrakurikuler ini, dapat membuat siswa 

senang karena mereka dapat lebih menyalurkan bakat yang mereka 

miliki. Berdasarkan pengamatan peneliti meskipun kegiatan 

ekstrakurikuler dilaksanakan sehabis mata pelajaran namun para 

siswa tetap semangat dan senang mengikutinya. 

2) Student day 

Student day merupakan hari istimewa bagi siswa yang 

sudah diagendakan oleh sekolah sebulan sekali. Peserta didik diberi 

kesempatan oleh para Pembina untuk menujukkan kreatifitasnya 

dan mempraktikkan berbagai macam kegiatan yang berkaitan 

dengan ekstrakurikuler yang diikuti. Program kerja ini juga 

merupakan hiburan bagi para peserta didik yang selama sebulan 

penuh beraktifitas dan belajar, pada waktu di sekolah maupun 

berada di rumah. Dengan terselenggaranya program ini diharapkan 

para peserta didik tambah semangat untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul 

Ulama Ma’arif 2 Kudus. 

3) Mengadakan seleksi 

Hal yang tak kalah penting dalam kegiatan ekstrakurikuler 

adalah proses seleksi. Proses ini dilakukan bertujuan agar siswa-

siswi yang daftar menjadi anggota ekstrakurikuler dapat diarahkan 
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potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Setelah proses 

seleksi, kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam 

kegiatan baik berupa Pembina atau coordinator, ditetapkan dengan 

mempertimbangkan kemampuan dan dedikasinya terhadap 

kegiatan ekstrakurikuler serta kepeduliannya terhadap 

perkembangan keagamaan para siswa, sehingga diharapkan mereka 

dapat memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya dengan 

sepenuh hati. 

Sekolah telah memiliki segala fasilitas pendidikan yang 

diperlukan untuk semua jenis kegiatan ekstra. Di sini tergantung 

guru memberikan materi kepada siswa. Untuk itu guru ekstra 

dituntut se-kreatif mungkin dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran maupun pada saat pembelajaran berlangsung. 

Kegiatan pembelajaran di kelas semuanya berada pada tanggung 

jawab guru di kelas, bagaimana ia menjalankan tugasnya dengan 

baik. Pihak sekolah hanya menyediakan fasilitas pembelajaran 

untuk memudahkan serta meningkatkan pembelajaran. 

Untuk mengikuti lomba di luar sekolah juga dilakukan 

seleksi dan selanjutnya akan dibimbing untuk menguasai 

materinya. Jadi siswa yang akan mengikuti lomba harus melalui 

proses seleksi dan pembinaan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika 

waktunya lomba mereka sudah siap dan semangat untuk mengikuti 

kompetisi tersebut. 

4) Pengiriman duta ke luar sekolah 
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Bagi siswa-siswi di Sekolah Menengah kejuruan Nahdlatul 

Ulama Ma’arif 2 Kudus yang berprestasi sering dikirim oleh 

gurunya untuk mewakili sekolah mengikuti kompetisi di berbagai 

bidang termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah upaya sekolah 

mewujudkan perencanaan yang telah ditetapkan yakni peningkatan 

prestasi bidang non akademik. Dengan dikirimnya para siswa 

mewakili sekolah akan menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam berbagai hal. Juga memperbanyak teman dan menjalin 

silaturrahim antar sekolah. 

Jadi tahapan setelah pembinaan ekstrakurikuler dalam hal 

ini adalah pengiriman perwakilan sekolah, bertujuan untuk 

mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. 

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

ini, diantara kegiatan yang harus dilakukan antara lain berupa 

pemberian motivasi dan bimbingan, penjalinan komunikasi, serta 

pengembangan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan dengan temuan 

bahwa pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler berjalan 

dengan baik. Dengan indikator bahwa Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus melaksanakan beberapa hal 

dalam kegiatan ekstrakurikuler meliputi: a) pembinaan secara 

kontinyu dan berkelanjutan, b) student day (hari kreatifitas siswa), 

c) mengadakan seleksi, d) pengiriman duta ke luar sekolah. 

Meskipun terkadang masih ada kendala dalam melaksanakannya 
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seperti sarana dan prasarana yang kurang serta dana yang minim 

tetapi hal itu tidak menghentikan kegiatan ekstrakurikuler karena 

hal tersebut bisa diatasi. 

Dalam pelaksanaan juga tak terlepas dari pengarahan dan 

pengawasan. Dalam Al Qur’an pengawasan bersifat trasendental, 

jadi dengan begitu akan muncul tertib diri dari dalam. Itulah 

sebabnya di zaman generasi Islam pertama, motivasi kerja mereka 

hanyalah Allah. Firman Allah dalam Quran Surah Al Mujadalah: 7 

ََأَلَنَ  ََيَعَ ٱحََسَأَىه َوَ ٱلَُنََهبَفِيََّلله ََٱِثََوَهبَفِيََىَ لسه َثَلََ ََىيَ بَيَُكىُىَِهيًَهجَ هَََِضَ زَ ل  ثٍَتَإَِله

ََزابُِعهُنَ  ََخوَ َهَُى ََسبِدُسهُنَ َوََل َهَُى َإَِله ًَ أَدَ ََوََلَ ََسٍت ََذَ ًََ ََوََلَ ِهي َهَُىَأَكَ َلَِك َإَِله ثََس

َأَيَ ََهَعهُنَ 
 
َيٌَُبِّئُهُنَبَِوبََعِولُىْاَيَىَ ََيََهبََكبًُىْا َََوِتَ قِيََ ل َٱَمَثُنه ََبِكَُٱإِىه ََشيَ َّلله  ٍءََعلِيٌنَلِّ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada 

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah 

keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, 

melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) 

pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 

banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di 

manapun mereka berada. Kemudian Dia akan 

memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang 

telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu”.
10

  

 

Dalam konteks ayat ini sebenarnya sangat cukup sebagai 

konsep kontrol yang sangat efektif untuk diaplikasikan. Memahami 

dan membumikan konteks ayat ini menjadi hal yang sangat urgen. 

Para pelaksana institusi akan melaksanakan tugasnya dengan 

konsisten sesuai dengan sesuatu yang diembannya, bahkan lebih-

                                                         
10

 Departemen Agama, 1997, Al-Quran dan Terjemah , hlm. 85 
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lebih meningkatkan spirit lagi karena mereka menganggap bahwa 

setiap tugas pertanggung jawaban yang paling utama adalah kepada 

Sang Khaliq yang mengetahui segala yang diperbuat oleh makhluk-

Nya. 

Dalam manajemen pendidikan Islam, agar isi pengarahan 

yang diberikan kepada orang, yang diberi pengarahan dapat 

dilaksanakan dengan baik maka seorang pengarah setidaknya harus 

memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu: keteladanan, 

konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Isi 

pengarahan baik yang berupa perintah, larangan, maupun 

bimbingan hendaknya tidak memberatkan dan di luar kemampuan 

sipenerima arahan, sebab jika hal itu terjadi maka janagn berharap 

isi pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh si penerima 

pengarahan. 

 

c. Evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler untuk 

Meningkatkan  Prestasi Non Akademik Siswa  

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pelaksanaan dan 

evaluasi. Jika dalam perencanaan diperlukan evaluasi agar tidak 

terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka dalam pelaksanaan 

program juga dilakukan pengawasan dan evaluasi agar kinerja 

program kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya sesuai dengan 

perencanaan. 

Evaluasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 ayat 18 adalah kegiatan pengendalian, 
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penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai 

komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

sebagai bentuk pertanggung jawaban. 

Evaluasi dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk 

mengetahui realisasi perilaku dan kinerja guru di sekolah,  dan apakah 

tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang 

dikehendaki, kemudian apakah perlu diadakan perbaikan. 

Evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk 

mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan 

perkembangan (siswa) terhadap tujuan (pendidikan), sehingga dapat 

disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat 

keputusan. Dengan demikian evaluasi bukan sekedar menilai suatu 

aktivitas secara spontan dan insedental, melainkan merupakan 

kegiatan untuk menilai sesuatu yang terencana, sistematik, dan 

berdasarkan tujuan yang jelas. Jadi dengan evaluasi diperoleh 

informasi dan kesimpulan tentang keberhasilan suatu kegiatan, dan 

kemudian kita dapat menentukan alternative dan keputusan untuk 

tindakan berikutnya. 

Dalam pembahasan evaluasi ini, Allah SWT. Telah 

mengilustrasikan kepada kita di dalam al-Qur’an kapan evaluasi itu 

sebaiknya dilakukan. Merujuk kepada tujuan adanya evaluasi adalah 

untuk mencapai kualitas tertinggi (high quality) terhadap program 

yang dijalankan, maka bersegeralah untuk melakukan perubahan dan 

perbaikan. Allah SWT telah berfirman: Quran Surah Ali Imron: 133 
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ًَ َوَسبِزُعىَ  بُِّكنَ َفَِسةَ َهغَ َْاَِإلَ يَزه َوَ ٱُضهَبََوَجٌهٍتََعسَ َهِّ ََٱُثَوَََىَ لسه  ُوخهقِيَيَلِلَ َُضَأُِعدهث َزَ ل 

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 

kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 

disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa”.
11

 

 

Evaluasi dilakukan dengan berbagai pihak di lembaga. 

Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus dilaksanakan secara 

kontinyu dan berkelanjutan. Setiap pekan sekali guru ekstra 

menyampaikan laporan kepada koordinator ekstra. Koordinator ekstra 

memberikan laporan kepada bagian kesiswaan sebulan sekali. Kepala 

sekolah menerima laporan dari bagian kesiswaan setiap akhir tahun. 

Satu tahun sekali laporan itu diberikan kepada kepala sekolah. Namun 

pada saat-saat tertentu ada juga pelaporan secara mendadak (laporan 

insidental) jika ditemui hal-hal yang sulit diatasi. 

1) Tes Tertulis dan Praktik 

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam penelitian ini adalah 

sejauh mana ketercapaian tujuan dalam pelaksanaan program 

kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat diwujudkan. 

Teknik evaluasi pembelajaran ekstra yang diterapkan 

bervariasi. Ini menyesuaikan dengan jenis item yang akan 

dievaluasi. Biasanya penilaian yang sering dilakukan di sekolah ini 

yaitu penilaian yang sifatnya praktikum. Jarang sekali yang 

menggunakan teknik untuk mengukur ranah kognitif (tes tulis) 

karena pada dasarnya pembelajaran ekstra ini di luar jam pelajaran 

                                                         
11

 Departemen Agama, 1997, Al-Quran dan Terjemah , hlm. 68 
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sekolah dan bertujuan mengembangkan bakat dan minat siswa 

masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga 

menggunakan tes tulis untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan evaluasi 

diselenggarakan setelah selesai melakukan pembelajaran per 

indikator. Setiap akhir pertemuan guru ekstra pasti melakukan 

evaluasi. 

Untuk tes tulis hanya dilakukan untuk menguji pengetahuan 

siswa tentang materi yang telah disampaikan. Biasanya Pembina 

ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama 

Ma’arif 2 Kudus lebih suka langsung praktek. Jadi peserta didik 

bisa langsung menerapkan apa yang sudah dipelajari dari gurunya. 

2) Rapat koordinasi Tim Ekstrakurikuler 

Proses kegiatan manajemen dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan yang secara kontinyu ini diharapkan 

akan mampu menghasilkan prestasi baik yang berupa fisik (piala 

atau piagam) atau performance dalam kegiatan intern sekolah. Pada 

akhir tindak penilaian ini guru ekstra, coordinator ekstra, bagian 

kesiswaan, bagian kurikulum, dan kepala sekolah melakukan 

koordinasi lagi untuk mengevaluasi program ekstra selama setahun. 

Penilaian ini didasarkan dari detail perencanaan yang berisi target, 

indikator keberhasilan dari setiap jenis ekstra yang diagendakan, 

dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang sekolah. 
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Seperti yang disampaikan oleh Bapak Didik Andrianto, ST. 

selaku guru ekskul mengatakan bahwa: “Aspek komunikasi dan 

penjalinan kerja sama adalah suatu hal yang mutlak untuk 

diperhatikan dalam perjalanan setiap organisasi apapun bentuk dan 

jenis kegiatannya, baik komunikasi secara formal maupun 

nonformal. Karena dengan adanya komunikasi dan kerja sama yang 

baik memungkinkan untuk menciptakan suasana dan lingkungan 

kegiatan yang kondusif untuk mencapai tujuan kegiatan.  

Penilaian atau yang sering disebut dengan evaluasi 

merupakan fungsi dan prinsip manajemen untuk mengetahui 

apakah suatu program organisasi mencapai tujuan atau tidak. 

Prosesnya didasarkan kepada data dan fakta. Tanpa keduanya, 

penilaian tidak akan valid dan reliable sehingga akan 

menjerumuskan individu atau kelompok organisasi kepada 

kehancuran. Sedangkan menurut Oteng Sutisna, penilaian sebagai 

seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya 

program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang 

dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 

Mengutip tulisan Pudji Muljono, evaluasi adalah perbedaan apa 

yang ada dengan suatu standar tertentu, yakni untuk mengetahui 

apakah terdapat selisih atau tidak. Evaluasi merupakan proses 

menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. 

Jadi setelah dilakukan tes tulis dan praktek akan dilanjutkan 

rapat koordinasi tim ekstrakurikuler, dimana kepala sekolah dan 
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pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti 

Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum serta para Pembina 

ekstrakurikuler membahas perkembangan dan kendala yang 

dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan 

memecahkan solusinya. Untuk dilakukan perbaikan pada semester 

depan. 

Baik tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan tergantung 

pada upaya pengawasan dan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan 

pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui kinerja suatu lembaga 

atau sekolah apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan juga 

untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai dalam waktu 

tertentu. 

Dalam evaluasi manajemen ekstrakurikuler kepala sekolah 

berkoordinasi dengan kesiswaan, kesiswaan berkoordinasi dengan 

koordinator ekstra, dan koordinator ekstra bekerja sama dengan 

guru pengajar untuk mengatasi pembelajaran ekstra bersama siswa 

di lapangan. 

Kepala sekolah meminta pertanggungjawaban melalui 

bagian kesiswaan, bagian kesiswaan nantinya berkoordinasi dengan 

koordinator ekstra, dan koordinator ekstra meminta laporan 

kegiatan dari guru ekstra. 

Pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler dari setiap guru 

ekstra berbeda-beda. Jadi setiap guru bertanggung jawab penuh 

atas kegiatan pembelajaran ekstra yang diampunya masing-masing. 
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Dari paparan di atas dapat disimpulkan dengan temuan 

bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus bahwa pelaksanaan evaluasi 

dilakukan dalam beberapa tahap.  

Pertama, tiap minggu guru menyampaikan hasil 

evaluasinya kepada koordinator ekstra.  

Kedua, tiap bulan koordinator ekstra menyampaikan kepada 

waka kesiswaan, dan 

 Ketiga, akhir tahun dilaporkan kepada kepala sekolah dan 

dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Teknik evaluasinya meliputi 

tes tertulis untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 

Sedangkan praktek digunakan untuk melihat kemampuan siswa 

dalam mempraktekkan keahlian yang sudah dipelajarinya. 

Kemudian tim work kegiatan ekstrakurikuler mengadakan rapat 

koordinasi guna pengambilan keputusan hasil kegiatan 

ekstrakurikuler. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Kegiatan 

Ekstrakurikuler untuk Meningkatkan  Prestasi Non Akademik Siswa 

Melihat hasil dari wawancara bahwa bagaimana upaya kepala 

sekolah dalam melakukan pengembangan pendidikan ternyata tidak 

selamanya berjalan mulus. Ini terbukti dari hasil wawancara dan observasi 

di lapangan yang dilakukan penelitian selama di SMK NU Ma’arif 2 

Kudus  membuktikan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat 
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yang dihadapi kepala sekolah dalam melakukan pengembangan 

Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler untuk Meningkatkan  Prestasi Non 

Akademik Siswa. Diantara faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagaimana 

berikut: 

a. Faktor Pendukung 

Diantara faktor pendukung dalam Manajemen Kegiatan 

Ekstrakurikuler untuk Meningkatkan  Prestasi Non Akademik Siswa 

yaitu : 

1) Tersedianya  sarana dan prasarana yang memadai 

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Pemenuhan sarana prasarana terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler sangat diprioritaskan oleh kepala sekolah SMK NU 

Ma’arif 2 Kudus. Sarana dan prasarana yang memadai dapat 

memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Sebagaimana dikatakan oleh bapak Budi Ressanto, S.Pd. beliau 

mengatakan bahwa : 

Pendukung kegiatan ekstrakurikuler di SMK NU Ma’arif 2 

Kudus adalah sarana dan prasarana. Dari tahun ke tahun keadaan 

sarana semakin meningkat”
12

 

Sebagaimana dikatakan oleh bapak Drs. H. Slamet, bahwa : 

Prasarana yang dimiliki sekolah dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sudah cukup terpenuhi. Diantaranya adalah lapangan 

                                                         
12

 Hasil wawancara dengan bapak kepala Sekolah SMK NU Ma’arif 2 Kudus. 
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basket, lapangan sepak bola, lapangan futsall. lapangan voly, ruang 

multimedia, lab. komputer dan yang lainnya. 
13

 

2) Pelatih yang kompeten, yaitu pelatih yang professional di bidangnya. 

Tidak semua pelatih adalah guru Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus, misalnya pelatih seni tari diambil 

dari luar yang sudah memiliki sertifikat pelatihan sebagai pelatih 

seni tari yang professional. 

3) Adanya semangat pada diri siswa  

Siswa merupakan subyek dari pendidikan. Oleh karena itu 

guru SMK NU Ma’arif 2 Kudus sangat memperhatikan terhadap 

perkembangan siswa baik perkembangan fisik maupun 

perkembangan psikologis. Potensi dan semangat yang dimiliki siswa 

merupakan aset bagi SMK NU Ma’arif 2 Kudus untuk maju dan 

berkembang.  

Berdasarkan wawancara dengan bapak Budi Ressanto, S.Pd 

selaku kepala sekolah, bahwa yang menjadi faktor pendukung dari 

kegiatan ekstarkurikuler adalah: 

Semangat yang dimilki siwa merupakan modal bagi sekolah 

untuk berkembang dalam bidang ekskul. Siswa sangat bersemangat 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, Oleh karena itu, sekolah 

menerapkan fiell day ekskul pada hari sabtu. Full day ekskul dapat 

memberi ruang bagi mereka untuk berekspresi.
14

 

 

                                                         
13

 Hasil wawancara dengan bapak H. Slamet (Guru Ekstrakurikuler) 
14

 Hasil wawancara dengan bapak kepala Sekolah SMK NU Ma’arif 2 Kudus. 
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Sebagaimana dikatakan oleh bapak Drs. H. Slamet selaku 

guru ekstrakurikuler, beliau mengatakan bahwa : 

Pendukung yang paling utama dari penerapan full day 

ekstrakurikuler adalah siswa. Kami melihat dan mengamati bahwa 

siswa SMK NU Ma’arif 2 Kudus sangat bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Adanya semangat pada diri 

siswa merupakan pendukung bagi kepala sekolah untuk mengambil 

kebijakan dalam menambah jam ekstrakurikuler. Penerapan full day 

ekskul membawa dampak positif bagi pihak sekolah maupun siswa 

itu sendiri"
15

 

Pemberian kesempatan kepada siswa dalam bidang 

ekstrakurikuler , menjadi harapan kepala sekolah untuk maju dalam 

bidang non akademik. Siswa diprioritaskan, karena kecerdasan 

intelektual sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman. 

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai pelengkap dari kegiatan 

akademik. Dengan demikian, pembelajaran berjalan seimbang baik 

dalam bidang akademik maupun non akademik.  

4) Adanya tanggungjawab  

Dalam setiap program yang dijalankan di lembaga 

pendidikan, kepala sekolah adalah penanggungjawab utama terhadap 

kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana penerapan full day 

ekstrakurikuler di SMK NU Ma’arif 2 Kudus. Selain dari kepala 

sekolah seluruh pihak sekolah juga mempunyai tannggung jawab 

                                                         
15

 Hasil wawancara dengan bapak H. Slamet (Guru Ekstrakurikuler) 
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yang sama dengan kepala sekolah. kepala sekolah yang 

menyelenggarakan sedangkan guru dan siswa yang melaksanakan. 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan bapak 

bapak Budi Ressanto, S.Pd. beliau mengatakan bahwa: 

Full day ekskul merupakan tanggungjawab semua warga 

sekolah. Kepala sekolah yang berencana, sedangkan guru sebagai 

dan siswa adalah pelaksana. Kerjasama mutlak dibutuhkan demi 

suksesnya kegiatan tersebut”.
16

 

Demikian juga yang dikatakan oleh bapak Drs. H. Slamet 

bahwa: 

Pihak sekolah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap 

kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini terbukti dengan adanya pemberian 

wewenang oleh kepala sekolah kepada guru yang kompeten untuk 

membina kegiatan ekstrakurikuler”.
17

 

b. Faktor penghambat 

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat yang 

dihadapi kepala sekolah dalam melakukan manajemen Kegiatan 

Ekstrakurikuler untuk Meningkatkan  Prestasi Non Akademik Siswa 

diantaranya yaitu : 

1) Jadwal ekstrakurikuler yang bersamaan dengan jadwal 

ekstrakurikuler lainnya (bagi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

pilihan lebih dari satu) tidak bisa maksimal mengikutinya. 

2) Kurangnya dana  

                                                         
16

 Hasil wawancara dengan bapak kepala Sekolah SMK NU Ma’arif 2 Kudus. 
17

 Hasil wawancara dengan bapak H. Slamet (Guru Ekstrakurikuler) 
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Dalam pemenuhan kebutuhan siswa faktor yang sangat 

penting adalah dana. Kurangnya dana menjadikan alat-alat yang 

disediakan sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler jumlahnya 

terbatas. Hal ini menjadikan kegiatan ekstrakurikuler terhambat. 

Sebagaimana diakatakan oleh bapak kepala sekolah. beliau 

mengatakan bahwa: 

Awal pererapan full day ekskul hambatannya adalah dana, 

sehingga kebutuhan anak-anak pun kurang terpenuhi. Hal ini 

mengakibatkan kegiatan ekstrakurikuler tidak berjalan secara 

efektif”.
18

 

Sama halnya dengan pernyataan diatas, oleh H. Slamet 

mengatakan bahwa : 

Banyaknya jam ekstrakurikuler menuntut siswa untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lebih dari satu. Bertambahnya 

siswa yang mengikuti kegiatan berarti alat yang butuhkan pun 

semakin banyak. Sedangkan sekolah untuk sementara membutuhkan 

waktu untuk dapat memenuhi kebutuhan siswa karena terbatasnya 

dana”. 
19

  

Sebagaimana dikatakan oleh bapak kepala sekolah, beliau 

mengatakan bahwa: 

                                                         
18

 Hasil wawancara dengan bapak kepala Sekolah SMK NU Ma’arif 2 Kudus. 
19

 Hasil wawancara dengan bapak H. Slamet (Guru Ekstrakurikuler) 
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Sarana sekolah sudah terpenuhi, tetapi alat dalam kegiatan 

ekstrakurikuler masih kurang. Kami sedang berupaya untuk 

mengatasi hal ini.
20

 

3) Kurangnya nilai kesadaran yang dimiliki oleh guru dan orang tua 

siswa  

Penerapan ful day ekstrakurikuler di SMK NU Ma’arif 2 

Kudus mengalami kendala yaitu kurangnya kesadaran guru dan 

orang lua siswa terhadap pentingnya pendidikan ekstrakunikuler. 

Oleh karena itu, kepala sekolah melakukan kerjasama antar keluarga 

peserta didik dengan sekolah demi berhasilnya proses pendidikan 

yang memuaskan. 

Berdasarkan pernyataan bapak Budi Ressanto, S.Pd. selaku 

Kepala Sekolah, beliau mengatakan bahwa: 

Diantara faktor penghambat pengembangan pendidikan 

bidang ekstrakurikuler adalah dari beberapa pihak guru dan orang 

tua. Sebagian guru berpendapat bahwa tujuan anak di sekolahkan 

agar menjadi pintar. Sedangkan zaman menuntut kita untuk 

berkembang dan itu tidak hanya dalam bidang akademik bahkan non 

akademik pun perlu mendapat perhatian. Sedangkan dari orang tua 

adalah mereka merasa bahwa jam belajar anaknya berkurang dengan 

kata lain mereka merasa dirugikan. 
21

 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bentuk dari 

pengembangan diri. Pengembangan diri di SMK NU Ma’arif 2 

                                                         
20

 Hasil wawancara dengan bapak kepala Sekolah SMK NU Ma’arif 2 Kudus. 
21

 Hasil wawancara dengan bapak kepala Sekolah SMK NU Ma’arif 2 Kudus. 
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Kudus bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa yang sesuai 

dengan minat dan bakat yang dimiliki. Kegiatan ini dilaksanakan 

melalui penerapan full day ekstrakurikuler. Sebagaimana dikatakan 

oleh guru ekstrakurikuler bahwa: 

Penerapan full day ekskul di sekolah ini bertujuan agar 

kemampuan siswa berkembang, Karena ekskul itu sendiri adalah 

merupakan kegiatan pengembangan diri”. 

 

Sedangkan materi pengembangan diri dapat didiskusikan 

oleh kepala sekolah, guru, konselor dan tenaga kependidikan lain di 

sekolah yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan peserta didik. 

Dalam diskusi ini bisa juga dilibatkan peserta didik dan komite 

sekolah untuk memberikan masukan-masukan mengenai program 

pengembangan diri. 

 

3. Hasil Prestasi Non Akademik 

Pada hari Kamis, 11 April 2019 sekitar pukul 09.45 WIB peneliti 

berkunjung ke Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 

Kudus dan bertemu  dengan Bapak Didik Andrianto, ST. selaku Wakil 

Kepala Kesiswaan, penulis mendapatkan informasi langsung tentang 

prestasi non akademik yang diraih untuk tahun pelajaran 2018/2019, 

diantaranya: 
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No. Ekstrakurikuler  Prestasi Tahun 

1 Sepak Takraw 
Juara 1 Tingkat Kabupaten 

Kudus 
2018 

2 Voli Pantai 
Juara 2 Tingkat Kabupaten 

Kudus 
2018 

3 Tolak Peluru 
Juara 2 Tingkat Kabupaten 

Kudus 
2018 

4 Voli Putri 
Juara 3 Tingkat Kabupaten 

Kudus 
2018 

5 Sepak Takraw 
Juara 2 Tingkat Karisedenan 

Pati 
2019 

6 Sepak Takraw 
Juara 1 Tingkat Kabupaten 

Kudus 
2019 

7 Wiraloka Pencaksilat 
Juara 2 Tingkat Kabupaten 

Kudus 
2019 

8 Voli Putra 
 Juara 3 Tingkat Kabupaten 

Kudus 
2019 

 

4. Solusi Mengatasi Faktor Penghambat yang dihadapi dalam 

melaksanakan manajemen Ekstrakurikuler untuk Meningkatkan  

Prestasi Non Akademik Siswa 

a) Mengadakan pertemuan/rapat dengan guru dan orang tua siswa  

Usaha pembaharuan yang menghendaki adanya sistem 

pendidikan yang fungsional di dalam sekolah harus dilengkapi dengan 

penerangan yang jelas kepada guru dan orang tua siswa. Penerangan 

kepada masyarakat sekolah berfungsi menimbulkan iklim yang dapat 

mengembangkan tanggung jawab dan partisipasi orang tua dan guru. 

Semua usaha dan upaya telah dilakukan oleh kepala sekolah SMK NU 

Ma’arif 2 Kudus đalam melakukun pengembangan pendidikan sebagai 

tugas penting selama beliau menjabat sebagai pemimpin di sekolah 

tersebut. Tetapi ditengah-tengah perjalanan kendala atau hambatan 

sering kali menjadi batu terjal yang suatu saat akan mengancam kinerja 
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beliau. Tetapi sebagai pemimpin yang berpengaruh beliau tidak tinggal 

diam dalam mengatasi kendala atau hambatan tersebut.  

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Drs. H. Slamet, 

beliau mengatakan bahwa: 

Dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan 

pengembangan bidang ekstrakurikuler sekolah mengadakan pertemuan 

atau rapat dengan guru dan orangtua  mengenai pentingnya kegialan 

ekstrakurikuler. Setidaknya dengan adanya perhatian dari guru dan 

orang tua anak-anak akan termotivasi untuk meningkatkan potensi 

mereka. Sedangkan sekolah sendiri hanya dapat memfasilitaasi 

terhadap kegiatan tersebut.
22

 

Sebagaimana pernyataan yang telah dikemukakan oleh bapak 

Indra Wahyudi, ST., bahwa : 

Kepala sekolah menjalin komunikasi yang baik dengan para 

guru dan karyawan. Hal ini ditujukan dengan adanya rapat apabila 

terdapat permasalahan, khusunya mengenai perkembangan SMK NU 

Ma’arif 2 Kudus kedepan sehingga para guru dapat mengetahui 

permasalahan yang sedang dihadapi serta dapat memberikan masukan-

masukan secara leluasa.
23

 

Sebagaimana dikatakan bapak Budi Ressanto, S.Pd. beliau 

mengatakan bahwa : 

Setiap satu bulan sekali kami mengadakan rapat dengan para 

guru dan staf. Mulai dari pesoalan anak didik; masalah keuangan 

                                                         
22

 Hasil wawancara dengan bapak H. Slamet (Guru Ekstrakurikuler) 
23

 Hasil wawancara dengan bapak Indra Wahyudi, ( Waka Humas) 
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sekolah, sarana-prasarana guna menunjang kegiatan ekstrakurikuler 

siswa. Rapat ini penting karena untuk memperoleh masukan baik dalam 

bentuk saran maupun kritik, Melalui aspirasi mereka sekolah ini dapat 

maju dan berkembang.
24

 

 

b) Meningkatkan kerjasama dengan peguruan tinggi 

Kegiatan ekskul di SMK NU Ma’arif 2 Kudus dapat 

berkembang dengan baik dan maksimal karena adanya kerjasama yang 

kuat dan peningkatan kesepahaman dari semua stakeholder yang ada. 

Pendanaan dan pelaksanaan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler sangat diperlukan untuk menyempurnakan perencanaan 

program dan pelaksanaan program. Sebagaimana dikatakan oleh bapak 

Budi Ressanto, S.Pd beliau mengatakan bahwa: 

Kerjasama yang kami lakukan dengan universitas adalah bidang 

olahraga bola volly dan futsal yaitu piala Rektor Cup oleh UNMER. 

Adanya reward memotivasi siswa untuk lebih antusias dalam mengikuti 

kompetisi.
25

 

Sebagaimana dikatakan oleh bapak Indra Wahyudi, S.T, beliau 

mengatakan bahwa: 

Saya selaku waka Humas diberi kepercayaan oleh kepala 

sekolah untuk menjalankan tugas menjalin kerjasama dengan 

pergruruan tinggi. Dalam hal ini saya juga bekerjasama dengan 

                                                         
24

 Hasil wawancara dengan bapak kepala Sekolah SMK NU Ma’arif 2 Kudus 
25

 Hasil wawancara dengan bapak kepala Sekolah SMK NU Ma’arif 2 Kudus 
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organisasi sekolah (OSIS), Namun, masih perlu adanya perbaikan 

program agar ekskul berjalan sesuai dengan yang dinginkan. 
26

 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen yang 

telah dilakukan diperoleh beberapa data tentang pelaksanaan manajemen 

ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus dimana sekolah yang 

memberikan pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang semaksimal 

mungkin. 

Sejumlah data yang diperoleh peneliti perlu adanya penafsiran agar 

data yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari hasil 

temuan tersebut, kemudian penulis berupaya untuk melakukan sebuah 

analisis hasil penelitian terkait dengan manajemen ekstrakurikuler untuk 

meningkatkan prestasi siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul 

Ulama Ma’arif 2 Kudus. Analisis ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta 

dan temuan lapangan sebagaimana yang telah di deskripsikan pada bab 

sebelumnya, serta membandingkannya dengan konsep ataupun teori yang ada 

dalam manajemen ekstrakurikuler dan prestasi siswa. Setelah itu penulis pun 

akan memfokuskan pembahasan sesuai dengan persoalan selanjutnya dari 

penelitian ini, yakni Manajemen Ekstrakurikuler Dalam Meningkatkan 

Prestasi Non Akademik Di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama 

Ma’arif 2 Kudus dan faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut, sebagai berikut: 
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 Hasil wawancara dengan bapak Indra Wahyudi, ( Waka Humas) 
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1. Perencanaan Kegiatan Ekstrakurikuler untuk Meningkatkan Prestasi 

Non Akademik Siswa di SMK NU Ma’arif 2 Kudus 

Hasil yang diperoleh di lapangan membuktikan bahwa Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus dalam 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, telah menerapkan 

fungsi-fungsi dalam manajemen, yang mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Meskipun penerapan fungsi-

fungsi secara keseluruhan belum dilaksanakan secara baik. 

Perencanaan mengandung pokok pikiran sebagai berikut:  

1) Perencanaan selalu berorientasi ke masa depan; maksudnya 

perencanaan berusaha meramalkan bentuk dan sifat masa depan yang 

diinginkan organisasi berdasarkan situasi dan kondisi masa lalu dan 

masa sekarang; 

2) Perencanaan merupakan suatu yang sengaja dilahirkan dan bukan 

kebetulan, sebagai hasil pemikiran yang matang dan cerdas yang 

bersumber dari hasil eksplorasi sebelumnya;  

3) Perencanaan memerlukan tindakan, baik oleh individu maupun 

organisasi yang melaksanakannya; dan 

4) Perencanaan harus bermakna, maksudnya dengan perencanaan usaha-

usaha yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. 

Maka dari itu, perencanaan yang dicanangkan meliputi beberapa 

hal, yaitu: (1) menanamkan nilai-nilai islami di dalam program kegiatan 
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ekstrakurikuler, (2) pembentukan ekstrakurikuler terpadu, (3) peningkatan 

prestasi non akademik siswa. 

Hal lain sesuai dengan perencanaan program kegiatan 

ekstrakurikuler dan perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan 

pendidikan adalah sebagai berikut:  

a) Mengutamakan nilai-nilai manusiawi, karena pada dasarnya pendidikan 

membangun manusia; 

b) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta 

didik seoptimal mungkin; 

c) Menyeluruh dan sistematis terpadu serta tersusun logis dan rasional;  

d) Berorientasi kepada pembangunan sumber daya manusia;  

e) Dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitan berbagai komponen 

pendidikan secara sistematis; 

f) Menggunakan sumber daya secermat mungkin;  

g) Berorientasi kepada masa datang;  

h) Bersifat responsive terhadap kebutuhan yang berkembang di tengah 

masyarakat;  

i) Sebagai sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga 

pembaharuan terus menerus. 

Penanaman nilai-nilai Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus merupakan kewajiban bagi  bapak dan 

ibu guru serta murid-murid disana. Sedangkan untuk rencana ke depan 

Sekolah ini akan membentuk kegiatan ekstrakurikuler terpadu, yang 

bertujuan untuk memudahkan para siswa dalam mengasah minat dan 
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bakatnya sesuai bidang keahliannya masing-masing. Hal ini juga 

merupakan inovasi baru yang dilakukan oleh sekolah tersebut, memadukan 

dan mengelompokkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan katagori atau 

bidangnya. 

Peningkatan prestasi non akademik adalah program prioritas yang 

juga direncanakan oleh sekolah tersebut. Dalam pengorganisasian kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah ini telah menerapkan manajemen yang tepat 

dalam mengelola kegiatan tersebut. 

Melihat begitu pentingnya suatu koordinasi dalam sebuah 

organisasi, terutama dalam koordinasi pengelolaan pendidikan, maka 

pihak sekolah wajib menjalin koordinasi yang baik, baik koordinasi yang 

bersifat intern di sekolah maupun ekstern di luar sekolah. 

Mengkoordinasikan suatu pengelolaan di dalam lingkungan sekolah dapat 

dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada guru dan masyarakat di 

dalam lingkungan sekolah. Di luar sekolah atau dalam masyarakat 

koordinasi dapat dilakukan dengan cara saling bertukar informasi antara 

pihak sekolah dan masyarakat tentang isu-isu yang lagi trend dan berguna 

dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Koordinasi yang baik menurut 

Islam adalah dengan senantiasa menegakkan nilai-nilai ajaran Islam 

dengan berpegang teguh terhadap al-Qur’an dan hadits.  

Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus sudah berjalan dengan baik. 

Hal ini terbukti dengan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan acuan dan 

tujuan yang ditetapkan. Yaitu meliputi: uraian kegiatan, target, sasaran, 
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waktu, penanggung jawab hingga sumber dana. Para Pembina 

ekstrakurikuler menyusun materi yang akan disampaikan kepada para 

siswa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun oleh para pembina 

dalam menyiapkan perencanaan materi yang akan disampaikan kepada 

para siswa tidak disusun secara tertulis. 

Berdasarkan temuan di lapangan memperlihatkan bahwa para 

Pembina ekstrakurikuler tidak menyusun perencanaan materi yang akan 

disampaikan kepada para siswa. Para pembina dalam menyampaikan 

materi kepada para siswa hanya mengandalkan pada penguasaan materi 

dan pengalaman. 

Masalah yang berkaitan dengan hal tersebut harus segera diatasi, 

dengan cara para Pembina ekstrakurikuler harus menyusun perencanaan 

materi yang akan disampaikan kepada para siswa. 

Setelah perencanaan ada fungsi manajemen yang diterapkan di 

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus yaitu 

mengenai pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler. 

Pengorganisasian Kegiatan Ekstrakurikuler untuk Meningkatkan 

Prestasi Non Akademik Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul 

Ulama Ma’arif 2 Kudus, dapat dianalisis bahwa pengorganisasian kegiatan 

ekstrakurikuler telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada yang 

terabaikan. 

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus telah dilaksanakan dengan 

baik oleh Kepala Sekolah. Yaitu dengan pembagian tugas untuk 
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pembimbingan ekstrakurikuler yang telah disesuaikan dengan bidang dan 

keahliannya masing-masing. 

Pengorganisasian tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar 

kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat berjalan secara maksimal dan 

tercapai tujuan yang maksimal pula. 

 

2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler untuk Meningkatkan Prestasi 

Non Akademik Siswa di SMK NU Ma’arif 2 Kudus 

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus TahunPelajaran 2018/2019 

sudah berjalan dengan baik, teratur dan sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditetapkan. Walaupun terkadang ada sedikit kendala dalam 

pelaksanaannya, namun tidak mengganggu kegiatan yang sedang 

berlangsung dan kontinyu. 

Pelaksanaan program kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus meliputi: 1) pembinaan secara kontinyu 

dan berkelanjutan, 2) student day (hari kreatifitas siswa), 3) mengadakan 

seleksi, 4) pengiriman duta sebagai perwakilan sekolah. 

Siswa-siswi di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama 

Ma’arif 2 Kudus dibina dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler secara 

terus- menerus dan berkelanjutan agar mereka memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang mumpuni. Setelah itu peserta didik diseleksi oleh 

Pembina dan dikirim untuk mengikuti berbagai kompetisi mewakili 

sekolah. 
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Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus berjalan di setiap` harinya 

setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Kegiatan berjalan sesuai dengan 

jadwal yang telah disusun oleh Kepala Sekolah dan Waka Kesiswaan. 

Dalam pelaksanaan juga tak terlepas dari pengarahan dan 

pengawasan. Dalam Al Qur’an pengawasan bersifat trasendental, jadi 

dengan begitu akan muncul tertib diri dari dalam. Itulah sebabnya di 

zaman generasi Islam pertama, motivasi kerja mereka hanyalah Allah.  

Kegiatan berjalan setiap pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.30 

WIB. Adapun jadwal kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019 

sebagai berikut: 

No. Hari  Waktu Kegiatan Ekstrakurikuler 

1 Senin 14.00 – 16.30 LKS/, English Club 

2 Selasa  14.00 – 16.30 Rebana, Tilawatil Qur’an 

3 Rabu 14.00 – 16.30 Pencaksilat, Sepak Takraw 

4 Kamis 14.00 – 16.30 Bulu Tangkis, Tari 

5 Jum’at 15.30 – 17.00 Pramuka 

6 Sabtu  14.00 – 16.30 PMI, Jurnalistik 

7 Ahad 14.00 – 16.30 Futsal, Voli 
 

 

3. Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler untuk Meningkatkan Prestasi Non 

Akademik Siswa di SMK NU Ma’arif 2 Kudus 

Evaluasi merupakan suatu proses dan tindakan yang terencana 

untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan dan 
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perkembangan (siswa) terhadap tujuan (pendidikan), sehingga dapat 

disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat 

keputusan. Jadi dengan evaluasi diperoleh informasi dan kesimpulan 

tentang keberhasilan suatu kegiatan, dan kemudian kita dapat menentukan 

alternatif dan keputusan untuk tindakan berikutnya. 

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus dilakukan beberapa tahap yaitu: 

1) Tahap pertama, tiap minggu guru menyampaikan hasil evaluasinya 

kepada koordinator ekstra. 

2) Tahap kedua, tiap bulan koordinator ekstra menyampaikan kepada 

waka kesiswaan, dan 

3) Tahap tiga, akhir tahun dilaporkan kepada kepala sekolah dan 

dilaksanakan dengan tertib dan lancar. 

Adapun Evaluasi yang dilakukan Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus itu meliputi 1) Tes tulis dan Praktek, 2) 

Rapat koordinasi tim ekstrakurikuler. Untuk tes tulis hanya dilakukan 

untuk menguji pengetahuan siswa tentang materi yang telah disampaikan. 

Biasanya pembina ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus lebih suka langsung praktek. Jadi 

peserta didik bisa langsung menerapkan apay yang sudah dipelajari dari 

gurunya. Penilaian atau yang sering disebut dengan evaluasi merupakan 

fungsi dan prinsip manajemen untuk mengetahui apakah suatu program 

organisasi mencapai tujuan atau tidak. Prosesnya didasarkan kepada data 

dan fakta. Tanpa keduanya, penilaian tidak akan valid dan reliable. 
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 Jadi setelah dilakukan tes tulis dan praktek akan dilanjutkan rapat 

koordinasi tim ekstrakurikuler, dimana kepala sekolah dan pihak-pihak 

yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti waka kesiswaan dan 

kurikulum serta para pembina ekstrakurikuler membahas perkembangan 

dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegalan ekstrakurikuler 

dan memecahkan solusinya. Untuk dilakukan perbaikan pada semester 

depan. 

Selain evaluasi kepala sekolah Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus melakukan pengawasan kegiatan 

ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 

2 Kudus tahun pelajaran 2018/2019 dengan cara penjadwalan guru piket. 

Guru piket bertugas mengawasi berjalannnya kegiatan ekstrakurikuler dari 

awal hingga akhir. Adanya presensi kehadiran para pembimbing 

ekstrakurikuler berfungsi untuk mengontrol kehadiran para pembimbing. 

Pengawasan diselenggarakan guna mengetahui berjalannya 

kegiatan ekstrakurikuler dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam 

mencapai prestasi yang diinginkan. 

Pengawasan terhadap kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah 

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus di lakukan dengan 

cara penjadwalan guru piket, presensi kehadiran pembimbing 

ekstrakurikuler. Setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pengawasan kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Menengah 

Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus dilaksanakan dengan baik. 

Adapun nama-nama pembina ekstrakurikuler sebagai berikut: 
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No. Nama Jabatan 

1. Didik Andrianto, S.T. Waka Kesiswaan 

2. Saeful Anas, S.I.Pust. Pembina Pramuka 

3. Nirwati, S.Pd. Pembina Pramuka 

4. Agustina Lilis Triyani, S.Pd Pembina PMR 

5. Yoga Asrul Afriliyanto, S.Pd. Pembina bola voli, sepak takraw, 

pencak silat, dan futsal 

6. M. Syakuri, S.I.P. Pembina Rebana dan Bulutangkis 

7. Ervia Rosytta P., M.Pd. Pembina English Club 

8. Khairil Anam, M.Pd. Pembina Jurnalistik 

9. Indra Wahyudi, S.T. Pembina LKS TKR 

10. Abdul Basyid, S.T. Pembina LKS TP 

11. Nurul Hilal A., M.Kom. Pembina LKS TKJ 

 

 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Ekstrakurikuler untuk 

Meningkatkan Prestasi Non Akademik Siswa di SMK NU Ma’arif 2 

Kudus 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

beberapa narasumber termasuk kepala sekolah yang sudah dipaparkan 

dalam bab sebelumnya, diperoleh analisis jawaban mengenai faktor 

pendukung dan penghambat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus dalam melakukan inovasi pendidikan 

bidang ektrakarikuler, yaitu: 

Faktor Pendukung antara lain: 

a) Tersedianya sarana prasarana yang memadai 

b) Pelatih yang berkompeten 

c) Adanya semangat pada diri siswa 
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d) Adanya tanggungjawab 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak sangat 

antusias dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh 

sekolah, mereka ingin membawa nama harum sekolah dan membanggakan 

kepada orang tua mereka atas prestasi yang dicapai. Adanya kenginan 

yang tinggi juga didukung oleh prestasi yang dihasilkan. Mayoritas siswa  

Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus tergolong 

berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Hal ini terlihat 

dari beberapa hasil kejuaraan yang diraih. 

Faktor Penghambat antara lain: 

a) Jadwal ekstrakurikuler yang bersamaan 

b) Kurangnya dana 

c) Kurangnya nilai kesadaran yang dimiliki oleh guru dan orangtua siswa 

Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tentunya tidak 

semua bisa berjalan lancar, terkadang juga menemui hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaannya. Tapi seorang kepala sekolah bertanggungjawab 

untuk menyelesaikan atau mencari solusi mengatasi hal tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa temuan khusus yang 

menggambarkan upaya kepala sekolah dalam melakukan inovasi 

pendidikan bidang ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus. Upaya kepala sekolah dalam 

melakukan inovasi pendidikan bidang ekstrakurikuler tersebut dalam 

rangka mencapai lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama 
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Ma’arif 2 Kudus yang berkualitas dalam hal pengembangan diri ( skill 

development ) adalah sebagai berikut :  

a) Mengadakan pertemuan / rapat dengan guru dan orang tua siswa 

Pendidikan yang bersifat inovatif , selalu mengikutsertakan 

warga masyarakat bila pengembangan itu ingin terlaksana secara 

efektif. Masalah - masalah baru yang diperkenalkan kepada para siswa 

di sekolah tanpa sepengetahuan orang tua mereka dapat menimbulkan 

gangguan gangguan terhadap kelancaran aktivitas pendidikan akibat 

keresahan orang tua siswa.  

Musyawarah seperti ini memberikan pemahaman kepada orang 

tua siswa mengapa mereka perlu mengeluarkan biaya tambahan bagi 

pendidikan putra - putrinya . Hal ini membuat iklim pembelajaran 

menjadi kondusif sehingga memberi pengaruh positif terhadap jalannya 

ekstrakurikuler di sekolah. 

b) Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi  

Kerjasama dalam pengembangan suatu lembaga pendidikan 

tentunya sangat dibutuhkan, sebagai bentuk usaha yang riil bahwa 

sekolah benar - benar ingin maju dan berkembang.  Dalam hal ini 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dapat berkembang dengan baik dan 

maksimal harus ada kerjasama yang kuat dan peningkatan kesepahaman 

dan semua pemangku kepentingan yang ada.  Peran waka humus sangat 

dibutuhkan oleh sekolah.  Waka humas binaan yang melakukan 

publisitas tentang kegiatan organisasi kerja yang patut diketahui oleh 

pihak luar. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan 
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kerjasama yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta 

kemajuan bagi kedua belah pihak.  

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan secara terbuka 

dan melakukan komunikasi dengan baik. Namun terdapat beberapa hal yang 

membatasi penelitian ini diantaranya; 

1. Keterbatasan Waktu 

Penelitian yang dilakukan terpancang oleh waktu. Karena waktu 

yang digunakan sangat terbatas apa lagi dimasa Covid 19, maka hanya 

dilakukan penelitian sesuai keperluan yang berhubungan saja. Walaupun 

waktu penelitian cukup singkat akan tetapi bisa memenuhi syarat-syarat 

dalam penelitian. 

2. Keterbatasan Tempat 

Penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Nahdlatul Ulama Ma’arif 2 Kudus dan dibatasi pada tempat tersebut. Hal 

ini memungkinkan diperoleh hasil yang berbeda jika dilakukan di tempat 

yang berbeda. Akan tetapi kemungkinannya tidak jauh berbeda dari hasil 

penelitian ini. 

3. Keterbatasan Kemampuan 

Suatu penelitian tidak terlepas dari pengetahuan, disadari bahwa 

peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan, khususnya dalam 

pengetahuan untuk membuat karya ilmiah. Tetapi telah diusahakan 

semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian sesuai dengan 

kemampuan keilmuan serta bimbingan dari dosen pembimbing. 


