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BAB II 

DESKRIPSI TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Prestasi non akademik 

Kegiatan non akademik merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

di luar ketentuan yang telah ada dalam kurikulum dan digunakan sebagai 

wadah bagi kegiatan peserta didik di luar jam pelajaran kurikuler. 

Dengan adanya kegiatan non akademik ini peserta didik dapat 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui berbagai 

macam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini terbentuk 

berdasarkan bakat dan minat peserta didik sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan potensi yang tersimpan dalam diri mereka secara 

optimal 

Prestasi non akademik menurut Mulyono adalah prestasi atau 

kemampuan yang dicapai siswa dari kegiatan di luar jam atau dapat di 

sebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah 

berbagai kegiatan sekolah yang dilakukan dalam rangka kesempatan 

pada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, 

dan hobi yang dimilikinya yang dilakukan diluar jam sekolah normal. 
1
 

Jadi, menurut penulis prestasi non akademik adalah hasil yang dicapai 

oleh peserta didik diluar jam pelajaran sekolah yakni ekstrakurikuler. 

Prestasi non akademik pada Madrasah Aliyah NU 03 Ittihad 

Bahari dua tahun terakhir mendapatkan 25 tropy kejuaraan di tingkat 

                                                      
1 Mulyono,2008 Manajemmen Administrasi & Organisasi, Jogjakarta,  Arruz Media, 

hlm. 188 
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kabupaten Demak, 3 kejuaraan di tingkat jawa tengah dan 1 kejuaraan 

tingkat kemenag. 

2. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yaitu suatu kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di 

dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu 

jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti 

dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, 

bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. 

Memperluas diri ini dapat dilakukan dengan memeperluas wawasan 

pengetahuan dan mendorong pembinaaan sikap dan nilai – nilai.
2
 

UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengemukakan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan potensi siswa 

sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan pendidikan nasional 

tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang 

merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. 

Ada  tiga  macam  kegiatan  dalam  program  kurikuler,  

yaitu  intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan 

                                                      
2
 Permendiknas, 2008, Permendikbud RI No 19 Thn 2008 tentang Pembinaan 

Kesiswaaan, on line (sdm.data.kemdiknas.go.id). akses  tanggal 18 Juli 2019 
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intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan sekolah dengan 

penjatahan waktu sesuai dengan struktur program. Sedangkan 

kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan 

pemerkayaan pelajaran. Kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran 

yang ditetapkan dalam struktur program, dan bertujuan agar siswa 

lebih memahami apa yang telah dipelajari dalam kegiatan 

intrakurikuler. Kegiatan ini dapat berupa penugasan-penugasan atau 

pekerjaan rumah yang dapat menunjang kegiatan intrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar 

jam pelajaran (intrakurikuler) namun tidak erat kaitannya dengan 

pelajaran di sekolah. 

Ekstrakurikuler dapat bersifat wajib dan pilihan, 

ekstrakurikuler wajib yaitu program ekstrakurikuler yang harus 

diikuti oleh seluruh siswa, terkecuali bagi siswa dengan kondisi 

tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan 

merupakan program ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa 

sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan siswa yang 

berbeda, seperti perbedaan pandangan akan nilai moral dan sikap, 

kemampuan, kreativitas, minat dan bakat. Melalui partisipasinya 

dalam kegiatan ekstrakurikuler siswa dapat belajar dan 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan 
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orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. 

Sehingga kegiatan ekstrakurikuler ini akan memberikan manfaat 

sosial yang besar bagi siswa jika diikuti dengan sebaik-baiknya. 

Kata ekstrakurikuler memiliki arti kegiatan tambahan di 

luar rencana pelajaran, atau pendidikan tambahan di luar kurikulum. 

Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk 

menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki 

peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan pada sore hari bagi sekolah-

sekolah yang masuk pagi, dan dilaksanakan pada pagi hari bagi 

sekolah-sekolah yang masuk sore. Kegiatan ekstrakurikuler ini 

sering dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang 

pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga, 

kesenian, dan berbagai kegiatan keterampilan dan kepramukaan. 

 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan ekstrakurikuler 

adalah berbagai kegiatan sekolah yang dilakukan dalam rangka 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 

mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimilikinya 

yang dilakukan di luar jam pelajaran normal. Kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan penunjang dalam 

ketercapaian tujuan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler biasanya 

terkait dengan pengembangan bakat dan minat yang dimiliki oleh 

peserta didik. Karena itu kegiatan ekstrakurikuler dijadikan wadah 
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kegiatan peserta didik di luar pelajaran atau di luar kegiatan 

kurikuler. 

b. Tujuan Ekstrakurikuler 

Pada  dasarnya  kegiatan  ekstrakurikuler  bertujuan  untuk  

mengembangkan potensi siswa sebagaimana telah diuraikan diatas. 

Berikut ini tujuan pelaksanaan kegiatan  ekstrakurikuler sesuai 

dengan lampiran III Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 

republik Indonesia nomor 81a tahun 2013 tentang implementasi 

kurikulum. 

Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan 

pendidikan adalah: 1) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta 

didik, 2) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan 

bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju pembinaan manusia seutuhnya.
3
  

c. Fungsi Pelaksanaan Ekstrakurikuler 

Kegiatan  ekstrakurikuler  berfungsi  sebagai  wadah  bagi  

siswa  untuk mengembangkan potensi dirinya. Siswa dapat 

mempelajari banyak hal dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, 

berbagai pengetahuan dan wawasan yang mungkin saja belum atau 

tidak didapatkan selama jam pelajaran disekolah.  

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki 

fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir. 1) 

                                                      
3
 Permendikbud, 2014, Permendikbud Nomor 62 tahun 2014 tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, on line 
(sdm.data.kemdikbud.go.id)  
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Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik 

melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian 

kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan 

kepemimpinan. 2) Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial 

dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan 

sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. 3) Fungsi 

rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam 

suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga 

menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan 

ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer 

sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. 4) 

Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik 

melalui pengembangan kapasitas. 

Sedangkan Narmoatmojo dalam artikelnya yang berjudul 

“Ekstrakurikuler di Sekolah: Dasar Kebijakan dan Aktualisasinya” 

menyebutkan bahwa ekstrakurikuler sebagai salah satu jalur 

pembinaan kesiswaan mempunyai peranan utama diantaranya:  1)  

Memperdalam dan memperluas pengetahuan para siswa, dalam

 arti memperkaya, mempertajam, serta memperbaiki pengetahuan 
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para siswa yang berkaitan dengan mata pelajaran sesuai dengan 

program kurikulum yang ada. 2) Melengkapi upaya pembinaan, 

pemantapan dan pembentukan nilai-nilai kepribadian para siswa. 3) 

Membina serta meningkatkan bakat, minat dan keterampilan, dan 

hasil yang diharapkan ialah untuk memacu anak ke arah kemampuan 

mandiri, percaya diri dan kreatif. 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memiliki 

pendapat bahwa kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

 
1. Fungsi pengembangan personal, pengetahuan dan wawasan, 

yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mendukung perkembangan personal, pengetahuan dan wawasan 

peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, 

pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan 

pelatihan kepemimpinan, pemberian kesempatan untuk 

mempelajari serta memperkaya pengetahuan. 

 
2. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab 

sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, 

dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. 

 
3. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan 
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menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan 

peserta didik menjadi lebih mandiri, percaya diri dan kreatif. 

 
4. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik 

melalui pengembangan kapasitas, dalam hal ini kemampuan 

peserta didik untuk menerima pengalaman yang lebih banyak 

lagi baik kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

d.  Jenis dan Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana tercantum 

dalam lampiran III peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 

republik indonesia nomor 81a tahun 2013 tentang implementasi 

kurikulum adalah sebagai berikut: 1) Krida; meliputi 

Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), 

Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 

(Paskibraka), dan lainnya; 2) Karya ilmiah; meliputi Kegiatan 

Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan 

kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya; 3) Latihan/olah 

bakat/prestasi; meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan 

budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lainnya; 

atau 4) Jenis lainnya. 

 
Adapun jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler menurut 

Winarno Narmoatmojo adalah sebagai berikut : 1) Krida, meliputi 

Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), 

Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 
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(PASKIBRAKA) 2) Karya Ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah 

Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan 

akademik, penelitian. 3) Latihan/lomba keberbakatan/prestasi, 

meliputi pengembangan bakat olah raga, seni dan budaya, cinta 

alam, jurnalistik, teater, keagamaan. 4) Seminar, lokakarya, dan 

pameran/bazaar, dengan substansi antara lain karir, pendidikan, 

kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni budaya
4
 

 
Banyak dan macam kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan di setiap sekolah tentu saja berbeda-beda. Perbedaan 

ini disebabkan perbedaan minat dan kebutuhan siswa, sarana dan 

prasarana, potensi sekolah dan potensi daerah yang bersangkutan. 

Pada umumnya kegiatan ekstrakurikuler sekolah berada di bawah 

seksi-seksi dalam struktur kepengurusan OSIS (Organisasi Siswa 

Intra Sekolah) serta ditangani oleh guru atau Pembina yang 

menguasai bidang ekstrakurikuler tersebut.  

Beberapa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di Madrash 

Aliyah NU 03 Ittihad Bahari untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dibagi 

menjadi tiga kelompok kegiatan, diantaranya : 

1. Bidang  Olahraga dan Bela Diri 
 

 Kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga dan bela diri 

diantaranya: 
 

a. Sepak Bola 
 

b. Futsal 

                                                      
4
 Narmoatmojo, Winarno (2013:15) 
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c. Basket 

 
d. Voli Bulutangkis 

 
e. Tenis Meja 

 
f. Inkai (Institut Karate-do Indonesia) 

 
Kegiatan ekstrakurikuler bidang olehraga paling banyak 

diminati oleh siswa, hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang 

terdaftar pada masing-masing kegiatan ekstrakurikuler bidang 

olahraga diatas. Kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga dan 

bela diri rutin dilaksanakan. Minimal satu kali dalam seminggu 

untuk masing-masing jenis kegiatan ekstrakurikuler. Setiap 

kegiatan diampu oleh guru Madrasah Aliyah NU 03 Ittihad Bahari 

yang ahli dibidangnya. Untuk bela diri mendatangkan pelatih dari 

luar Madrasah Aliyah NU 03 Ittihad Bahari 

2. Bidang Seni dan Keagamaan 

 

Kegiatan ekstrakurikuler bidang seni dan keagaman 

diantaranya : 

a. Drumband 

b. Kaligrafi 

c. Rebana 

d. Qiro’ati 

e. Tahfidz  

Kegiatan ekstrakurikuler bidang seni dan keagamaan 

dilaksanakan ketika ada event-event tertentu saja, misalnya lomba 

berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler diatas. Kegiatan 
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ekstrakurikuler yang hampir rutin dilaksanakan adalah 

ekstrakurikuler kaligrafi, qiro’ah, al hafidz. Sedangkan beberapa 

kegiatan seperti tari dan kesenian jawa belum dapat dilaksanakan 

dengan maksimal dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler tersebut baru 

dimulai pada tahun ajaran ini. 

 
3. Bidang Keilmuan, Krida dan Cinta Alam 

 
 KIR (Karya Ilmiah Remaja) 
 
 PMR (Palang Merah Remaja) 
 
 Pramuka 
 

Kegiatan ekstrakurikuler ramuka rutin dilaksanakan setiap hari 

Jumat sore. Sedangkan kegiatan PMR tidak dilaksanakan secara rutin 

namun hanya berupa kegiatan insidental. Untuk kegiatan ATPA tidak 

dilaksanakan secara rutin namun sesuai dengan jadwal yang telah 

disepakati ketika penyusunan program kegiatan. Kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler di atas dilaksanakan bagi kelas X dan XI, sedangkan 

kelas XII dianjurkan untuk fokus pada ujian akhir. Setiap kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan sudah disusun tujuan kegiatan, 

indikator-indikator yang harus dicapai, dan kisi-kisi evaluasi untuk 

masing-masing jenis kegiatan ekstrakurikuler walaupun dalam 

pelaksanaannya beberapa kegiatan masih kurang maksimal. 

3. Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris to 

manage sinonim to hand berarti mengurus, to control (memeriksa), to 
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guide berarti memimpin. Sedangkan, secara terminologi, pengertian 

manajemen adalah sebagai berikut : 

1) George Terry : manajemen adalah suatu tindakan perbuatan 

seseorang yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan 

sesuatu, sedangkan tanggung jawab tetap di tangan yang 

menyuruh. 

2) Horald Konz dan Cril O’Donnel : manajemen adalah usaha 

mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, yaitu 

manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas dengan 

orang lain meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, 

penggerakan, dan pengendalian. 

3) Ralp Currer Davis mendefinisikan manajemen sebagai fungsi 

dari pemimpin eksekutif, dimanapun posisinya, yang 

mengandung pengertian bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang melalui pengendalian pemimpin dalam rangka 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

4) Oey Liang Lee : manajemen diartikan sebagai seni perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan 

pengontrolan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih 

dahulu.
5
  

Pentingnya manajemen dalam organisasi pendidikan semakin 

banyak mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Sekolah dan 

perguruan tinggi akan lebih efektif dalam memberikan pendidikan 

                                                      

5
 Nur Zazin, 2011, Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : 

AR RUZZ MEDIA, hlm 28-29 
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yang baik pada siswa atau mahasiswanya jika mereka ter-manage 

dengan baik
6
 

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti 

mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola 

berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. 

Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki 

oleh sekolah/organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, 

metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan 

sistematis dalam suatu proses”. 
7
 

Kata “Manajemen” saat ini banyak dikenal di Indonesia, baik 

di lingkungan swasta, perusahaan, maupun pendidikan. Demikian 

pula seminar tentang manajemen telah muncul dimana-mana bak 

jamur dimusim hujan. Berdasarkan kenyataan-kenyataan ini 

menunjukkan manajemen telah diterima dan dibutuhkan kehadirannya 

di masyarakat. 

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses dengan 

menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk 

mencapai suatu tujuan, sedangkan Manajemen sebagi ilmu dan seni 

mengatur proses pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya secara efisien, efektif dan produktif dalam mencapai 

tujuan. 

                                                      

6
 Tony Bush, et al , 2008, Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan. Jogjakarta : 

IRCiSoD, hlm. 15 

7
 Rohiat, 2008, Manajemen sekolah teori dasar dan praktek, Bandung : PT Refika 

Aditama, hlm. 
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Sehingga dapat diartikan dengan sederhana bahwa 

manajemen adalah suatu usaha, merencanakan, mengorganisir, 

mengarahkan, mengkordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu 

organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
8
  

Manajemen Pendidikan secara umum dapat didefinisikan 

sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam rangka 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, nusa, bangsa dan Negara.
9
 

Istilah manajemen, dari kata Management (dari bahasa 

Inggris), memiliki beberapa makana yakni : 

1. Administration of business, yakni pengorganisasian dan 

pengontrolan mengenai urusan bisnis atau bagian dari bisnis. 

2. Manager  as  group,  yakni  kolektivitas  manajer  dan  pegawai  

(pekerja),terutama sekali jajaran para direktur dan eksekutif dari 

suatu perusahaan atau organisasi. 

3. Handling of something successfully, yakni menangani suatu urusan 

dengan berhasil, termasuk mengendalikan sesuatu dengan berhasil. 

4. Skill in handling or using something, yakni keahlian menangani 

(mengelola) atau memanfaatkan sumber daya tertentu. 

                                                      

8
 Muwahid Shulhan, et al, 2013, Manajemen Pendidikan Islam. Yogyakarta :Cipta 

MediaAksara, hlm 6-7  

 
9
 A Ahmadi, et al, 2001. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 35 
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Manajemen adalah seni mengelola sumber daya yang 

tersedia, misalnya orang, barang, uang, pikiran, ide, data, informasi, 

infrastruktur, dan sumber daya lain yang ada dalam kekuasaaannya 

untuk dimanfaatkan secara maksimal guna mencapai tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien.
10

 

Menejemen adalah the art of getting things done through 

people, yaitu sebagai seni untuk mendapatkan segala sesuatu 

dilakukan melalui orang lain. Dale dalam Made Pidarta (2008:2) 

mengutip beberapa ahli tentang pengertian Manajemen adalah sebagai 

(1) mengelola orang-orang, (2) Pengambilan keputusan, (3) Proses 

pengorganisasian dan memakai sumber-sumber untuk menyelesaikan 

tujuan yang sudah ditentukan. 
11

 

Manajemen bermakna melakukan suatu proses kegiatan 

kelembagaan dan organisasi dari umum sampai dengan spesifik yang 

kompleks bersifat, unik dan terpadu dilakukan secara terencana, 

terlaksana, termonitoring, terevaluasi, dan terkontrol dalam mencapai 

tujuan tertentu.
12

  

Beberapa definisi yang kiranya ada manfaatnya disadur atau 

hanya dikutip dari sumber sebagai berikut : 

                                                      

10
 Pawit  M Yusup, 2012,  Perspektif  Manajemen  Pengetahuan  Informasi, Komunikasi, 

Pendidikan dan Perpustakaan, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 11-12 

11
 Martinis Yamin, et al, 2009, Manajemen Pembelajaran Kelas Strategi Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran. Jakarta : Gaung Persada (GP Press), hlm.1 

12
 Rahmat, 2014, Pilar Peningkatan Mutu Pendidikan, Yogyakarta : Cipta Media Aksara 

(Anggota IKAPI), hlm. 27 
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1. Menurut Leonard. D. White, Manajemen adalah segenap proses, 

biasanya terdapat pada semua kelompok baik usaha Negara, 

pemerintah atau swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau 

kecil-kecilan. 

2. Menurut The Liang Gie, Manajemen adalah segenap proses 

penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok 

manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 

3. Menurut Sondang Palan Siagan, Manajemen adalah keseluruhan 

proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas 

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

4. Menurut Parianta Westra, Manajemen adalah segenap rangkaian 

perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama 

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 

5. Dalam kurikulum 1975 yang disebutkan dalam Buku Pedoman 

Pelaksanaan Kurikulum III D, baik untuk Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas, manajemen 

adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua 

sumber-sumber (personil maupun materiil) secara efektif dan 

efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan.  
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6. Manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk 

kepada usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.
13

  

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen menurut peneliti adalah sebuah proses pelaksanaan suatu 

organisasi yang dirancang dengan apik melalui perencanaan, 

pengorganisasian, kegiatan yang nyata kemudian pengontrolan yang 

baik sehingga tercapai tujuan organisasi sesuai yang diharapkan. 

b. Dasar dan tujuan manajemen  

 Dasar Manajemen 

Dasar manajemen adalah alasan mengapa ilmu manajemen 

muncul dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Manusia 

yang memiliki sifat dan sikap yang sangat kompleks dan peranannya 

sebagai makhluk social dan makhluk individual mempunyai 

karakteristik yang berbeda - beda sehingga mempengaruhi 

aktivitasnya dalam mencapai tujuan hidupnya. 

Tujuan Manajemen 

Tujuan manajemen adalah untuk memenuhi misi yang 

diemban, yaitu menyelesaikan tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Manajemen merupakan suatu alat bagi organisasi untuk 

mencapai tujuan.
14

  

                                                      

13
 Suharsimi Arikunto, et al, 2008, Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media 

(FIP UNY), hlm 3 
14

 Rohiat, 2008, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktek. Bandung : PT Refika 
Aditama, hlm. 4 
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Jika dilihat dari perkembangan tipe manajemen, manajemen 

memilki tujuan sebagai berikut : 

1) Profit objectives : tujuan mendapat keuntungan bagi pemimpin 

organisasi. 

2) Service objective : memberikan pelayanan yang baik bagi 

konsumen, artinya mempertinggi mutu output organisasi yang 

ditawarkan. 

3) Social objective : mementingkan nilai guna yang diciptakan 

organisasi bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Personal objective : menghendaki individu dalam organisasi 

bekerja secara individual sehingga mendapatkan kepuasan dalam 

pekerjaan 
15

 

c. Unsur-unsur manajemen  

Menurut Nur Zazin, 2011:30 menyatakan bahwa factor/unsur 

dalam manajemen terdiri dari 4 M yaitu : 

 
a. Manusia (Man) 

 
b. Barang (Materi) 

 
c. Mesin (Machine) 

 
d. Uang (Money) 

 

d. Fungsi manajemen 

Fungsi manajemen seabagai suatu karakteristik dari pendidikan 

muncul dari kebutuhan untuk memberikan arah pada perkembangan, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif dalam operasional sekolah.
16
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 Nur Zazin2011, Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : 

AR RUZZ MEDIA, hlm 29 
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Fungsi-fungsi manajemen ini dikenal dan dipelajari oleh semua 

program yang menelaah manajemen. Kejelasan tentang apa 

pengertiannya, mengapa perlu adanya fungsi-fungsi, dan bagaimana 

implementasi fungsi-fungsi tersebut, kiranya perlu difahami oleh semua 

orang yang terlibat dalam menajemen. Adapun penjelasan dari masing-

masing fungsi adalah sebagai berikut : 

a. Planning (Perencanaan) 

 

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan 

serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang 

akan datang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan 

sarana yang optimal. Perencanaan ini menyangkut apa yang akan 

dilaksanakan, kapan dilaksankan, oleh siapa, di mana dan 

bagaimana dilaksanakannya.
17

  

 
Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas 

manajerial pada setiap organisasi. Karena itu, perencanaan akan 

menentukan adanya perbedaan kinerja (performance) satu 

organisasi lain dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. 

 
Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan melalui cara 

atau metode yang tepat dan sistematis untuk mencapai tujuan atau 

seperangkat tujuan. Melalui perencanaan, organisasi dapat menyusun 

prosedur atau metode terbaik dalam menjalankan kegiatan. Rencana 

                                                                                                                                                 
16

 Suharsimi Arikunto, et al, 2008, Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media 

(FIP UNY), hlm 14 

17
 Suharsimi Arikunto, et al, 2008, Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media 

(FIP UNY), hlm 9 
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yang dihasilkan juga berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi 

dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, merancang 

kegiatan bagi anggotanya, dan merancang system pengendalian serta 

tindakan apabila terjadi penyimpangan.
18

  

 
Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan kerangka 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini 

dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, 

menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program.
19

 

Dalam menjalankan sebuah organisasi tanpa rencana ibarat 

melamun sepanjang masa. Beberapa manfaat adanya perencanaan 

adalah : 

 
1) Menghasilkan rencana yang dapat dijadikan kerangka kerja dan 

pedoman penyelesaian. 

 
2) Rencana menentukan proses yang paling efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan. 

 
3) Dengan adanya rencana, setiap langkah dapat diukur atau 

dibandingkan dengan hasil yang seharusnya dicapai. 

 
4) Mencegah pemborosan uang, tenaga, dan waktu. 

5) Mempersempit kemungkinan timbulnya ganggunan dan 

hambatan.  

Oleh karena rencana itu akan dijadikan pedoman bekerja, 

maka harus memenuhi persyaratan – persyaratan antara lain : 

                                                      
18

 A Ahmadi, et al. 2001. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 28 
19

 Martinis Yamin, et al, 2009, Manajemen pembelajaran kelas strategi  meningkatkan 

mutu pembelajaran, Jakarta : Gaung Persada press, hlm. 2 
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1) Perencanaan harus dijabarkan dari tujuan yang telah ditetapkan 

dan dirumuskan secara jelas. 

 
2) Perencanaan tidak perlu muluk – muluk, tetapi sederhana saja, 

realistis, praktis hingga dapat dilaksanakan. 

 
3) Dijabarkan secara terperinci, memuat uraian kegiatan dan 

urutan atau rangkaian tindakan. 

 
4) Diupayakan agar memiliki fleksibilitas, sehingga 

memungkinkan untuk dimodifikasi. 

 
5) Ada petunjuk mengenai urgensi dan atau tingkat kepentingan 

untk bagian bidang atau kegiatan. 

6) Disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya 

pemanfaatan segala sumber yang ada sehingga efisien dalam 

tenaga, biaya dan waktu. 

 
7) Diusahakan agar tidak terdapat duplikasi pelaksanaan.

20
  

b. Organizing ( Pengorganisasian) 

 

Pengorganisasian adalah proses membentuk kerjasama antara 

dua individu atau lebih dalam sebuah struktur tertentu untuk mencapai 

tujuan atau seperangkat tujuan.Pengorganisasian merupakan suatu 

proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan 

sumber daya di antara anggota organisasi sehingga dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun tujuan 

pengorganisasian adalah : 

 

                                                      
20

Suharsimi, Arikunto, et al, 2008, Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media 
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1) Menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan. 

 
2) Merancang dan mengembangkan suatu organisasi atau 

kelompok kerja yang membawa ke arah tujuan. 

 
3) Memberikan tanggung jawab tertentu. 

 
4) Mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada para 

individu untuk melaksankan tugasnya.
21

  

 
Pengorganisasian dapat diartikan juga sebagai keseluruhan 

proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung 

jawab danwewenang sedemikian rupa, sehingga terciptalah suatu 

organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Berbagai definisi 

dikemukakan oleh para pakar organisasi diantaranya : 

 
a) Siagian. 

 

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua 

orang atau lebih yang bekerjasama untuk tujuan bersama dan 

terikat secara formal dalam persekutuan. Dalam hal ini selalu 

terdapat hubungan antara seorang/kelompok yang disebut 

pimpinan dan seorang/kelompok orang yang disebut bawahan. 

 
b) James d. Mooney. 

 

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia 

untuk mencapai sesuatu tujuan bersama. 

 

                                                      
21
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c) Luther Gulick 

 

Organisasi adalah saling hubungan antar satuan kerja yang 

memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan 

dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat 

dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan 

yang menjangkau secara meneyeluruh. 

 
d) Edgar Schein. 

 

Organisasi adalah koordinasi yang rasionl dari aktivitas-

aktivitas sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan yang 

jelas, melaluipambagian kerja dan fungsi, melalui jenjang 

wewenang dan tanggung jawab.
22

  

 
Pengorganisasian yang merupakan susunan, prosedur, tata 

kerja, tata laksana, dan hal-hal lain yang mengatur organisasi itu agar 

dapat berjalan lancar. Melalui organisasi itu dapat diatur pembagian 

kerja, hubungan kerja, struktur kerja, dan pendelegasian wewenang. 

Dari sisi susunan organisasi merupakan keseluruhan proses 

pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang.
23

  

Fungsi pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan 

dan struktur. Fungsi berupa tugas – tugas yang dibagi ke dalam fungsi 

garis, staf, dan fungsional. 

                                                      

22
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c. Actuating 

 

Actuating adalah keseluruhan usaha, tehnik dan metode untuk 

mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja 

dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan 

efektif, efisien dan ekonomis.
24

  Planning dan organizing tidak akan 

menghasilkan apa-apa bila tidak ditindak lanjuti dengan eksekusi, 

pelaksanaan atau penerapan. 

pelaksanaan program kerja dilaksanakan melalui beberapa 

tahap yaitu  

1. Pengarahan 

Dalam sebuah organisasi pengarahan dari pimpinan 

sangatlah diperlukan agar dapat berjalan dengan baik serta 

tercapainya tujuan dengan baik pula .Pengarahan adalah proses 

mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi secara 

individual maupun keseluruhan dalam melaksanakan berbagai 

kegiatan untuk mencapai tujuan. 

 
Pengarahan meliputi pemberian petunjuk atau memberi 

gambaran tentang kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan sehingga 

para manajer harus memotivasi staf dan personel organisasi agar 

secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai manifestasi rencana 

yang dibuat. 

Pengarahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan 

untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta bimbingan keapada 

                                                      
                       24 Hasibuan.2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:Alfabet, Hlm.25 
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orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama 

melaksanakan tugas
25

 

 
Fungsi pengarahan menggambarkan bagaimana manajer 

mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana orang lain 

melaksanakan tugas yang esensial dengan menciptakan suasana yang 

menyenangkan untuk bekerjasama.
26

 

 
Pengarahan dapat dilakukan oleh pemimpin sendiri maupun 

wakil – wakil yang ditunjuk dengan cara antara lain : 

 
1) Mengadakan orientasi sebelum seseorang memulai 

melaksanakan tugas untuk mengenal tempat, situasi, alat – 

alat kerja, kawan dan sebagainya. 

2) Memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai pekerjaan 

yang akan dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis 

(menjelaskan peraturan atau tatakerja tertulis). 

3) Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi berupa 

pemberian sumbangan pikiran demi peningkatan usaha 

bersama. 

4) Mengikut sertakan pegawai dalam membuat perencanaan. 

                                                      
25

 Suharsimi Arikunto, et al, 2008, Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media 

(FIP UNY). hlm.11 
26

 Martinis Yamin, et al, 2009, Manajemen pembelajaran kelas strategi  

meningkatkan mutu pembelajaran, Jakarta : Gaung Persada press Hlm.3 
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5) Memberikan nasehat apabila seorang pegawai mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan tugas.27 

 
2. Pengkoordinasian. 

 
Pemimpin harus mampu mengatur setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh bawahannya. Pengkoordinasian adalah suatu usaha 

yang dilakukan pimpinan untuk mengatur, menyatukan, 

menserasikan, megintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh 

bawahan 

 
3. Leading ( Kepemimpinan) 

 

Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri 

seorang pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama 

seacara sadar dalam hubungan tugas yang diinginkan.
28

 

4. Comunicating (Komunikasi) 

 

Yang dimaksud dengan komunikasi adalah suatu usaha 

yang dilakukan oleh pimpinan lembaga untuk menyebarluaskan 

informasi yang terjadi di dalam maupun hal-hal di luar lembaga yang 

ada kaitannya dengan kelancaran tugas untuk mencapai tujuan 

bersama. 

 

 
      

                                                      
27

 Suharsimi Arikunto, et al, 2008, Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media 

(FIP UNY),. Hlm.12 
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  Sebagaimana hadist riwayat bukhori 

 

 َعلَْيِه َوَسلَّمَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ َعْنُهَما، أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللاُ 
 َكاَن يَُحِدُِّث َحِدْيثًا لََوَعدَّهُ اْلعَادُّ ََلَْحَصاهُ )رواه البخارى( 

 

Dari Aisyah berkata “Rosululloh  tidak berbicara seperti 

cara kalian berbicara. Beliau berbicara dengan ucapan 

yang terdapat jeda di dalamnya. Sehingga orang yang 

duduk di bersamanya akan mengingat ucapan beliau
29

. 

 

Komunikatif  tidak identik dengan banyak bicara. 

Komunikatif adalah kemampuan menemukan masalah, merumuskan 

masalah, membuat argument, membuat solusi dan mampu 

menyampaikannya dengan jelas dan runtut. Istilah komunikasi atau 

dalam bahasa inggris Communication berasal dari kata latin 

Communication, dan bersumber dari kata communis yang berarti 

sama. Cara – cara yang digunakan untuk media komunikasi dalam 

suatu lembaga dapat bersifat lisan maupun tertulis. 

 
d. Controlling ( Pengawasan ) 

 

Controlling adalah penilaian dan pengawasan terhadap segala hal 

yang dilakukan  anggota organisasi sehingga dapat diarahkan ke jalan 

yang benar sesuai tujuan. 

Yang dimaksud pengawasan adalah usaha pimpinan untuk 

mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya 

untuk mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam melaksanakan 

tugas mencapai tujuan. Kegiatan pengawasan sering juga disebut control, 

penilaian, penilikan, monitoring, supervise dan sebagainya. Tujuan 

                                                      

29
 Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, 1992, Shokhikhul Bukhoriy jilid 4, Beirut: Darul 

Kutubul ‘ilmi.hlm.529 
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pengawasan adalah agar dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan 

menghindarkan terjadinya penyelewengan. Oleh karena itu pengawasan 

dapat diartikan sebagai pengendalian
30

  

 
Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervise, dan 

pengukuran pelaksanaan terhadap standar serta memberikan keyakinan 

bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan sangat erat kaitannya 

dengan perencanaan karena melalui pengawasan efektifitas manajemen 

dapat diukur. 

5. Jenis dan Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana tercantum dalam 

lampiran III peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik 

indonesia nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 

adalah sebagai berikut: 1) Krida; meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar 

Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan 

Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan lainnya; 2) Karya ilmiah; 

meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan 

dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya; 3) Latihan/olah 

bakat/prestasi; meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, 

cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lainnya; atau 4) Jenis 

lainnya. 
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Adapun jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler menurut Winarno 

Narmoatmojo adalah sebagai berikut : 1) Krida, meliputi Kepramukaan, 

Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang Merah Remaja 

(PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) 2) Karya 

Ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan 

keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian. 3) Latihan/lomba 

keberbakatan/prestasi, meliputi pengembangan bakat olah raga, seni dan 

budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan. 4) Seminar, 

lokakarya, dan pameran/bazaar, dengan substansi antara lain karir, 

pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni budaya. 

 
Banyak dan macam kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di 

setiap sekolah tentu saja berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan 

perbedaan minat dan kebutuhan siswa, sarana dan prasarana, potensi 

sekolah dan potensi daerah yang bersangkutan. Pada umumnya kegiatan 

ekstrakurikuler sekolah berada di bawah seksi-seksi dalam struktur 

kepengurusan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) serta ditangani 

oleh guru atau Pembina yang menguasai bidang ekstrakurikuler tersebut.  

Beberapa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di Madrash 

Aliyah NU 03 Ittihad Bahari untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dibagi menjadi tiga 

kelompok kegiatan, diantaranya : 

1. Bidang Olahraga dan Bela Diri 
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 Kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga dan bela diri 

diantaranya: Sepak Bola, Futsal, Basket, Volly,  Bulu tangkis, Tenis 

Meja dan Inkai (Institut Karate-do Indonesia) 

Kegiatan ekstrakurikuler bidang olah raga paling banyak 

diminati oleh siswa, hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang 

terdaftar pada masing-masing kegiatan ekstrakurikuler bidang 

olahraga diatas. Kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga dan bela 

diri rutin dilaksanakan. Minimal satu kali dalam seminggu untuk 

masing-masing jenis kegiatan ekstrakurikuler. Setiap kegiatan diampu 

oleh guru Madrasah Aliyah NU 03 Ittihad Bahari yang ahli 

dibidangnya. Untuk bela diri mendatangkan pelatih dari luar 

Madrasah Aliyah NU 03 Ittihad Bahari 

2. Bidang Seni dan Keagamaan 

 

Kegiatan ekstrakurikuler bidang seni dan keagaman diantaranya 

: Drumband, Kaligrafi, Rebana, Qiro’ati danTahfidz  

Kegiatan ekstrakurikuler bidang seni dan keagamaan 

dilaksanakan ketika ada event-event tertentu saja, misalnya lomba 

berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler diatas. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang hampir rutin dilaksanakan adalah 

ekstrakurikuler hafidz, kaligrafi dan MTQ. Sedangkan beberapa 

kegiatan seperti tari dan kesenian jawa belum dapat dilaksanakan 

dengan maksimal dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler tersebut baru 

dimulai pada tahun ajaran ini. 
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3. Bidang Keilmuan, Krida dan Cinta Alam 

Kegiatan ekstrakurikuler bidang seni dan keagaman 

diantaranya, KIR (Karya Ilmiah Remaja), PMR (Palang Merah 

Remaja), Pramuka dan paskibraka 

 
Kegiatan ekstrakurikuler pramuka rutin dilaksanakan setiap hari 

Jumat sore. Sedangkan kegiatan PMR tidak dilaksanakan secara rutin 

namun hanya berupa kegiatan insidental. Untuk kegiatan ATPA tidak 

dilaksanakan secara rutin namun sesuai dengan jadwal yang telah 

disepakati ketika penyusunan program kegiatan. Kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler di atas dilaksanakan bagi kelas X dan XI, sedangkan 

kelas XII dianjurkan untuk fokus pada ujian akhir. Setiap kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan sudah disusun tujuan kegiatan, 

indikator-indikator yang harus dicapai, dan kisi-kisi evaluasi untuk 

masing-masing jenis kegiatan ekstrakurikuler walaupun dalam 

pelaksanaannya beberapa kegiatan masih kurang maksimal. 

4. Manajemen Ekstrakurikuler  

Manajemen ekstrakurikuler terdiri dari dari dua kata yaitu 

manajemen dan ekstrakurikuler, dalam kamus Bahasa Indonesia 

Manajemen berarti suatu proses pemakaian sumber daya secara efektif 

untuk mencapai sasaran. Dalam kamus Bahasa Indonesia Ekstra berarti 

tambahan diluar yang resmi.
31

 

 

                                                      

31
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pusat, 2006. 
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B. Kerangka Berfikir. 

 

Kegiatan non akademik merupakan kegiatan yang dilaksanakan di 

luar ketentuan yang telah ada dalam kurikulum dan digunakan sebagai 

wadah bagi kegiatan peserta didik di luar jam pelajaran kurikuler. Dengan 

adanya kegiatan non akademik ini peserta didik dapat mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya melalui berbagai macam kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini terbentuk berdasarkan bakat 

dan minat peserta didik sehingga peserta didik dapat mengembangkan 

potensi yang tersimpan dalam diri mereka secara optimalLazimnya 

disetiap lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta mengejar prestasi 

dibidang akademiknya. Ketika sebuah sekolah mempunyai prestasi 

akademik yang baik maka itu menjadi ukuran atau barometer bahwa 

sekolah tersebut termasuk sekolah yang favorit dan banyak diminati oleh 

masyarakat. 

 
Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh 

peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari 

kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan 

tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampun 

peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh 

kurikulum. 

Manajemen adalah sebuah proses pelaksanaan suatu organisasi 

yang dirancang dengan apik melalui perencanaan, pengorganisasian, 

kegiatan yang nyata kemudian pengontrolan yang baik sehingga tercapai 

tujuan organisasi sesuai yang diharapkan 
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Manajemen ekstrakurikuler adalah suatu proses pemakaian sumber 

daya secara efektif untuk mencapai sasaran kegiatan ekstrakurikuler 

sehingga tercapai presrtasi non akademik yang lebih baik dari tahun 

sebelumnya 

 

Bagan kerangka pikir 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Fasilitator motivator Pembimbing 

Manajemen Ekstrakurikuler 

Manajemen yang kurang baik Manajemen Yang Baik 

Prestasi non akademik 


