
 

12 

BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Deskripsi Teori  

1. Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an 

a. Pengertian Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an 

Menurut undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah “proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar”. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru 

untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.
1
  

Secara umum pengertian pembelajaran adalah proses interaksi 

antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar 

informasi. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik.
2
 

                                                      
1
 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Jakarta, Rineka Cipta, 

hlm. 12 
2
 Sudjana, Nana, 2003, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, 

hlm. 23 
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Kata hafalan berasal dari kata “hafal” yang berarti “telah dapat 

mengucapkan dengan ingatan (tidak usah melihat buku)”. Jika diberi 

akhiran “an” maka berarti mempelajari tentang pelajaran supaya hafal. 

Dan juga berarti “berusaha menerapkan ke dalam pikiran agar selalu 

ingat”.
 3

 Sedangkan hafiz berasal dari kata حفظ يحفظ حفظا yang berarti 

menghafal, memelihara, menjaga. 

Al-Qur’an adalah kalam (perkataan) Allah yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril dengan lafal 

dan maknanya al-Qur’an menempati posisi sebagai sumber pertama 

dan utama dari sumber ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk 

atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup 

di dunia dan akhirat.
4
 Menurut Ali Ashabuny, Al-Qur’an adalah firman 

yang tiada tandingnya mukjizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril AS tertulis dalam 

mushaf yang sampai pada umat salam dengan jalan mutawatir, dinilai 

beribadah mulai bagi yang membacanya, dimulai dari al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surat An-Nass.
5
 

Pembelajaran tahfidzul qur’an adalah proses proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar dalam permasalahan menghafal al-Qur’an 30 Juz . 

                                                                                                                                                 
 

3 Hasan Alwi, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 381 

4 Ensiklopedi Islam IV, 2010, Jakarta: Ikhtiar Baru, Van Hoeve,  hlm. 142 

5 Muhammad Ali Ash Shabuny, 2010, Pengantar Study Al-Qur’an, Bandung: Al-

Ma’arif,, hlm. 18 
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b. Dasar Tahfidzul Qur’an  

Dasar yang dijadikan sebagai landasan untuk Tahfidul Qur’an 

adalah dari nash al-Qur’an yaitu: 

1) Surat al-Qomar ayat 17 

                (١٧ : القمر) 

     Dan sesungguhnya telah kami mudahkan al-Qur’an untuk 

pelajaran maka adakan orang yang mengambil pelajaran. (QS. al-

Qomar: 17).
6
 

 

2) Surat al-Hijr ayat 9. 

                  (٩:احلجر) 

     Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan 

Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”. (QS. al-Hijr: 

6).
7
 

 
3) Surat Al-A’la ayat 6-7 

                (٧-٦ : االعلى) 

     Kami akan membaca (al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) maka 

kamu tidak akan lupa kecuali Allah menghendaki”. (QS. al-A’la: 6-

7).
8
 

 

4) Sabda Nabi: 

ىَع  عُع مَع نَع  عَع ْن  يْيْنرُع ُعمْن  :ق ل : وسلم علي  اا صلى ال ىب عَع ِع  عَع ْن ُع  ااِع   َع ِع   َع ْن   َع
 (البخ  ى  واه) وَععَعلَّلمَع ُع  القُعرْنانَع   ْيَع َعلَّلمَع 

 

Diriwayatkan oleh Ustman ra. Nabi pernah bersabda (muslim 

yang terbaik diantara kamu adalah orang yang mempelajari al-

Qur’an dan mengajarkannya) (H.R. Bukhori).
9
 

 

                                                      
6 Kemenag RI, 2012, Al-Quran dan Tafsirnya, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 

hlm. 1051 

7 Ibid., hlm. 391 

8 Ibid., hlm. 1051 

9 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2011. Ensiklopedia Hadits, 

Shohih Bukhori, Jakarta, Al-Mahira, hlm. 550 
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Sedangkan tujuan Tahfidul Qur’an menurut pendapat ahli 

diantaranya adalah: 

a. Merasakan keagungan al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah SWT yang apabila dibaca 

akan mendapat pahala.
10

 Ini menjadi bukti yang kuat tentang 

keagungan al-Qur’an. Calon tahfid al-Qur’an hendaknya menyadari 

betul bahwa apa yang akan dihafalkannya adalah sesuatu yang mulia. 

Kemuliaan al-Qur’an tidak hanya diakui oleh kaum muslimin saja, 

akan tetapi semua manusia mengakuinya. 

Kesadaran akan al-Qur’an hendaknya dapat menjadi pemicu 

bagi calon tahfid dalam menghafalkan al-Qur’an. Secara sungguh-

sungguh tertanam dalam hati, kemantapan serta optimisme yang tinggi 

untuk mendapatkan titel al-hamil yang benar. 

b. Memiliki Ihtimam (perhatian) terhadap al-Qur’an 

Al-Qur’an sebanyak 30 juz yang pada proses pewahyuannya 

tidak secara langsung, menandakan bahwa al-Qur’an cukup sulit untuk 

dihafalkan, sukses menjadi hafidz al-Qur’an bukanlah hal yang mudah 

tapi memerlukan perhatian yang khusus terhadap al-Qur’an. 

Adapun ciri orang yang memiliki ihtiman (perhatian) terhadap 

al-Qur’an antara lain: 1) membaca al-Qur’an 1 juz setiap hari, 2) 

                                                      
10 

Ahsin W, Al-Hafidz, 2010, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, Jakarta: Bumi 

Aksara, hlm. 1 
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senang mengikuti acara hafiz al-Qur’an, 3) senang mendengarkan 

bacaan al-Qur’an.
11

 

c. Membina dan mengembangkan serta meningkatkan jumlah para 

penghafal al-Qur’an, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan mencetak 

kader-kader muslim yang hafal al-Qur’an, memahami dan mendalami 

isinya, serta berpengetahuan luas dan berakhlaqul karimah.
12

 

Seseorang yang ingin berhasil dalam menghafal al-Qur’an harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Mempunyai niat yang ikhlas dari calon penghafal. 

Niat mempunyai peranan yang penting dalam melakukan 

sesuatu, antara lain sebagai motor dalam usaha untuk mencapai suatu 

tujuan. Demikian halnya dalam menghafal al-Qur’an, tanpa adanya 

niat yang jelas maka perjalanan untuk mencapai seorang yang hafidh 

mudah sekali terganggu oleh kendala yang setiap saat melemahkan. 

Niat yang berorientasi ibadah akan lagi menjadi beban yang 

dipaksakan, akan tetapi sebaliknya ia akan menjadi suatu kesenangan 

dan kebutuhan, firman Allah SWT: 

                (١١ : الز ر) 

“Katakanlah sesungguhnya aku perintahkan supaya menyembah 

Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam 

(menjalankan) agama”. (Q.S. az- Zumar: 11).
13

 

                                                      
11 Miftah, dkk, Al-Qur’an Sumber Hukum Islam, Juz I (Bandung: Pustaka, t.th.), hlm. 19 

12 Muhaimin Zen, 2010, Pedoman Pembinaan Tahfadhul Qur'an, (Jakarta: Pustaka al-

Husna, t.th), hlm. 26 

13Kemanag RI, 2010 Al-Quran dan Tafsirnya, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 

hlm. 747 
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b. Memiliki keteguhan dan kesabaran 

Keteguhan dan kesabaran merupakan faktor yang sangat 

penting bagi orang yang sedang menghafal al-Qur’an. Hal ini 

disebabkan karena dalam proses menghafal al-Qur’an akan banyak 

sekali ditemui berbagai macam kendala, mungkin jenuh, mungkin 

gangguan lingkungan karena bising/gaduh, mungkin karena 

menghadapi ayat-ayat yang mungkin dirasakan sulit menghafalnya. 

Maka dari itu, proses ini benar-benar memerlukan keteguhan dan 

kesabaran senantiasa dapat memelihara hafalan. Rasulullah SAW 

bersabda: 

  ِع َّلْيمَع  َع َع ُع  :ق ل وسلْيم عليْي  صلى ا اا  سْيول ان ع همْي  اا   ي عْيمر اب  ع 
بِع ِع  صَع اِع ِع   َعمَع َع ِع  الْنْيقُعرْن نَع  صَع اِع ِع  ُع َعقَّللَع ِع  اْن ِع

ْي  عَع اَع َع  اِعنْن  اا ْي  عَعلَعيْيْنهَع  وَعاِعنْن  اَع ْنسَعكَعهَع
ْي  ْـن  أَعطْنلَعْيقَعهَع بَعْي  (و سلم البخ  ى  واه)  َعاَع

Dari ibnu umar ra sesungguhnya Rasulullah bersabda: 

"Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Qur’an itu 

seperti perumpamaan orang yang memiliki seekor unta yang sedang 

ditambatkan. Jika ia ingin untanya itu tetap di tempat, maka ia harus 

menjaga dan menahannya, dan kalau sampai dilepas, maka unta itu 

akan lari". (HR. Bukhari Muslim).
14

  
 

c. Menjauhi sifat madzmumah (tercela) 

Perbuatan maksiat dan tercela adalah perbuatan yang harus 

dijauhi oleh penghafal al-Qur’an, karena keduanya mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa dan mengusik 

ketenangan hati yang sedang menghafal al-Qur’an. 

                                                      
14 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2011. Ensiklopedia Hadits, 

Shohih Bukhori, Jakarta, Al-Mahira, hlm. 233 
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Sebagaimana syair Imam Syafi'i dalam terjemah Ta'lim 

Muta'allim: 

 َع   َعكَعوْن ُع 
َـع   َع ِعنَّل  الْيمَع َع اِع   ْيَعرْن ِع  اِع َع   َع َع ْن َع َع ِع  اِع ْن ِعيْن  سُعوْنااَع  وَعا ِعيْن ٍع  اِع ْي   َع ْن ٌل  احلْنِع ْن

 لِعلْن َع صِعى يْيُع ْنطَعى الَع  ااِع  وَع َع ْن ُع  اِعلْي ٍع   ِع ْن 
"Aku laporkan kepada Kyai Waqi' tentang buruknya hafalan, lalu 

beliau menasihatiku agar meninggalkan perbuatan maksiat, karena 

sesungguhnya hafalan itu anugerah dari Allah SWT, sedangkan Allah 

SWT tidak memberikan anugerah hafalan kepada orang yang ahli 

maksiat".
15

 

 

d. Istiqamah 

Yang dimaksud dengan istiqamah yaitu konsisten, yakni tetap 

menjaga keajekan dalam proses menghafal al-Qur’an. Dengan 

perkataan lain, seorang penghafal al-Qur’an harus senantiasa menjaga 

kontinuitas dan efisiensi terhadap waktu. Begitu berharganya waktu 

baginya, kapan saja dan di mana saja ada waktu terluang, intuisinya 

segera mendorong untuk segera kembali kepada al-Qur’an. Allah SWT 

berfirman: 

                       

      (١١٢ :اود) 

"Maka tetaplah pada jalan yang benar, sebagaimana 

diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat 

beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan". (QS. Hud: 112).
16

 

 

e. Izin orang tua atau wali. 

                                                      
15 Az-Zarnuji, 1995, Ta'lim Muta'allim, Surabaya: Mutiara Ilmu, hlm. 93 

16Kemenag RI, Al-Quran dan Tafsirnya, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, hlm. 334 
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Adanya izin orang tua wali memberikan pengertian bahwa: 

1) Orang tua wali telah merelakan waktu kepada anak atau orang 

yang dibawah perwaliannya untuk menghafal al-Qur’an. 

2) Merupakan dorongan moral yang amat besar bagi tercapainya 

hafalan al-Qur’an, karena bila tidak ada izin dari orang tua atau 

wali akan membawa pengaruh batin yang kuat, sehingga 

penghafal menjadi bimbang dan kacau pikirannya. 

3) Penghafal al-Qur’an mempunyai kebebasan dan kelonggaran 

waktu sehingga ia merasa bebas dari tekanan yang menyesakkan 

dadanya, dan dengan pengertian yang besar dari orang tua akan 

memperlancar proses menghafal al-Qur’an. 

f. Mampu membaca dengan baik 

Sebelum penghafal pada periode menghafal, seharusnya 

terlebih dahulu meluruskan dan memperlancar ejaannya. Sebagian 

besar ulama’ bahkan tidak memperkenankan anak didiknya yang 

diampunya untuk menghafal al-Qur’an sebelum ia menghatamkan al-

Qur’an bin Nadhor (dengan tulisannya). Hal ini dimaksudkan agar 

dalam menghafal benar-benar lurus dan lancar membacanya serta 

ringan lisannya untuk mengucapkan fonetik Arab. 

Selain itu, menurut M. Taqiyul Islam Qori juga disebutkan 

beberapa hal yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berhasil 

dalam menghafal al-Qur’an diantaranya: 

a. Menumbuhkan niat yang ikhlas karena Allah SWT. 
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b. Di dalam menghafal, santri harus benar-benar mencari ridho Allah dan 

kebahagiaan akhirat. 

c. Harus ada azam (kemauan keras) untuk menyelesaikan hafalan (tidak 

putus ditengah jalan). 

d. Harus ada syekh (guru yang sudah dikenal bagus bacaannya dan siap 

menyertai santri dalam menghafal, serta memberikan semangat). 

e. Santri harus bisa menyediakan waktu khusus tiap hari dan jangan 

dicampur dengan kegiatan lain misalnya, setelah shalat magrib/setelah 

shalat asyar, dan lain-lain. 

f. Santri harus mempunyai mushaf khusus, dalam bentuk dan tulisannya 

(jangan pindah mushaf lain).
17

 

Untuk mencapai hasil hafalan yang baik, perlu adanya beberapa 

macam cara untuk menghafal Qur’an: 

a. Metode Wahdah, yaitu menghafal satu persatu terhadap ayat-ayat yang 

hendak dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat bisa 

dibaca sebanyak sepuluh kali, dua puluh kali atau lebih, sehingga 

proses ini mampu membentuk pola bayangannya. Dengan demikian 

penghafal akan mampu mengkondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya, 

bukan saja dalam bayangannya, akan tetapi hingga benar-benar 

membentuk gerak refleks pada lisannya. 

b. Metode Kitabah, yaitu penghafal terlebih dahulu menulis ayat-ayat 

yang akan dihafalnya pada secarik kertas, kemudian ayat-ayat tersebut 

                                                      
17 M. Taqiyul Islam Qori, 2007, Cara Mudah Menghafal Al-Qur’an, Jakarta: Gema Insani, 

2007, hlm. 11-12 
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dibacanya sehingga lancar dan benar bacaannya, lalu dihafalkannya. 

Dengan berkali-kali menuliskannya ia dapat sambil memperhatikan 

dan sambil menghafalkannya dalam hati. 

c. Metode Sima'i, yaitu mendengarkan sesuatu bacaan untuk 

dihafalkannya dengan cara: 

1) Mendengar dari guru yang membimbing dan mengajarnya. Dalam 

hal ini instruktur dituntut untuk lebih berperan aktif, sabar dan teliti 

dalam membacakan dan membimbingnya. 

2) Merekam terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafalkannya ke 

dalam pita kaset sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

d. Metode Gabungan, yaitu antara metode wahdah dan metode kitabah, 

hanya saja kitabah di sini lebih memiliki fungsional sebagai uji coba 

terhadap ayat-ayat yang telah dihafalnya. Maka dalam hal ini, setelah 

penghafal selesai menghafal ayat yang dihafalnya, kemudian ia 

mencobanya untuk menulisnya di atas kertas dengan hafalan pula. 

e. Metode Jama', yaitu cara menghafal yang dilakukan secara kolektif, 

yakni ayat-ayat yang dihafal secara bersama-sama, dipimpin oleh 

seorang instruktur. Pertama, instruktur membacakan satu 

ayat/beberapa ayat dan siswa menirukan secara bersama-sama, 

kemudian instruktur membimbingnya dengan mengulang-ulang 

kembali ayat-ayat tersebut. Setelah ayat-ayat itu dapat mereka baca 

dengan baik dan benar, selanjutnya mereka menirukan bacaan 

instruktur sedikit demi sedikit mencoba melepaskan mushaf dan 
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seterusnya, sehingga ayat yang sedang dihafalnya itu sepenuhnya 

masuk ke dalam ingatan.
18

 

Beberapa metode tersebut di atas, dikembangkan dalam rangka 

mencari alternatif terbaik untuk menghafal al-Qur’an. Metode-metode 

tersebut dipakai semuanya sebagai variasi untuk mempermudah dalam 

proses penghafalan al-Qur’an. 

Untuk menjadi dapat menghafal al-Qur’an yang berhasil, harus 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya: 

a. Usia Cocok (ideal) 

Tingkat usia seseorang terhadap keberhasilan menghafal al-

Qur’an, walaupun tidak ada batasan tertentu secara mutlak untuk 

memulai menghafal al-Qur’an. Seseorang penghafal al-Qur’an yang 

berusia masih muda akan lebih potensial daya didengarnya, 

dibandingkan dengan mereka yang berusia lanjut, meskipun tidak 

bersifat mutlak. Dalam hal ini ternyata usia dini atau anak-anak lebih 

mempunyai daya rekam yang kuat terhadap sesuatu yang dilihat, 

didengarnya, atau dihafal sebagaimana Hadits Nabi: 

َع  ِع   ِع  اَعللَّلْي َعلُّلمُع  ِـع  اللِّصْي ْي ْيرِع  عَعلىَع   َع ل ْيَّلقْن ِـع  الْنكِعبْيَعرِع   ِع  وَعاللَّلْي َعلُّلمُع  احلْنَعجَع ْي ْي اِع  عَعلىَع   َع ل ْيَّلقْن   الْنمَع
 

Hafalan anak kecil bagaikan ukiran diatas batu, sedangkan 

hafalan setelah dewasa menulis diatas air”. (HR. al-Khatib).
19

 

 

                                                      
18 Ahsin W. Al-Hafidz, 2010, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, Jakarta: Bumi 

Aksara, hlm. 63-66 

19 Al-Khatib, 2001, Bimbingan Praktis al-Qur’an ,terj Ahsin Wijaya, Jakarta: Bumi 

Aksara, hlm. 56 
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Diterangkan pula dalam buku psikologi perkembangan, bahwa: 

Anak-anak yang berumur 6 atau 7 tahun dianggap matang untuk 

belajar di sekolah dasar jika: 

1) Kondisi jasmani cukup sehat dan kuat untuk melakukan tugas di 

sekolah 

2) Ada keinginan belajar 

3) Fantasi lagi leluasa dan liar 

4) Perkembangan perasaan sosial telah memadai 

5) Syarat-syarat lain yaitu: 

a. Fungsi jiwa (daya ingat, cara berfikir, daya pendengaran sudah 

berkembang yang diperlukan untuk belajar membaca, 

berhitung). 

b. Anak telah memperoleh cukup pengalaman dari rumah untuk 

dipergunakan apa yang telah diketahui oleh anak-anak.
20 

b. Manajemen Waktu 

Di antara penghafal al-Qur’an, ada yang menghafal secara 

khusus, artinya tidak ada kesibukan kecuali menghafal dan ada pula 

yang mempunyai kesibukan lain, seperti sekolah / kuliah, mengajar 

dan lain-lain. Dengan mereka yang memaksimalkan seluruh kapasitas 

waktu untuk menghafal dan akan lebih cepat selesai. Sebaliknya, bagi 

mereka yang mempunyai kesibukan lain harus pandai-pandai 

                                                      
20 Zulkifli, 2007, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 52-53 
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memanfaatkan waktu. Dan disinilah diperlukan manajemen waktu 

yang dianggap sesuai dengan baik, yaitu:
21

 

1) Waktu sebelum terbit fajar 

2) Setelah fajar hingga terbit matahari 

3) Setelah bangun tidur siang 

4) Setelah sholat 

5) Waktu diantara maghrib dan isya’ 

d. Tempat Menghafal 

Agar proses menghafal al-Qur’an dapat berhasil, maka 

diperlukan tempat yang ideal untuk terciptanya konsentrasi. Kriteria 

yang ideal untuk tempat menghafal al-Qur’an, yaitu:
22

 

1) Jauh dari kebisingan 

2) Bersih dan suci dari kotoran dan najis 

3) Bersih dan suci untuk terjaminnya pergantian udara 

4) Tidak terlalu sempit 

5) Cukup penerangan 

6) Mempunyai temperatur yang sesuai dengan kebutuhan 

7) Tidak memungkinkan timbulnya gangguan, yakni jauh dari 

telepon, ruang tamu dan tempat yang biasa untuk ngobrol. 

Jadi pada dasarnya, tempat menghafal harus dapat menciptakan 

suasana yang penuh untuk berkonsentrasi dalam menghafal al-Qur’an. 
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2. Manajemen Kokurikuler 

a. Pengertian Manajemen Kokurikuler  

Manajemen adalah persoalan mencapai sesuatu tujuan-tujuan 

tertentu dengan suatu kelompok orang-orang,
23

 Siagian, manajemen 

adalah: sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh 

sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-

kegiatan orang lain.
24

 

Adapun Edited by Hills dalam bukunya a dictionary of 

education berpendapat tentang manajemen, yaitu management is a 

difficult term to define and managers jobs are difficult to identify with 

precision.
25

 Manajemen adalah istilah yang sangat sulit untuk 

didefinisikan dan pekerjaan pemimpin yang sulit untuk 

diidentifikasikan dengan teliti. 

Manajemen dalam Islam juga dijelaskan dalam suatu hadits 

Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani:     

 ( زاه    م طرباين) ِعنَّل ااَع ُيُعِع ُّل  ِع َع عَعمِع َع أَعاَع ُع ُعمُع الْن َعمِع َع أَعنْن يْيَعلَعقِع َّل ُع 

Sesunguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan 

pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas). 

(HR. Imam Thabrani).
26
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24 
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25 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) manajemen 

merupakan usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan; (2) 

manajemen merupakan sistem kerja sama; dan (3) manajemen 

melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana, fisik dan 

sumber-sumber lainnya. 

Kokurikuler merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan 

berdampingan dengan kegiatan intarakurikuler. Menurut Departemen 

Pedidikan dan Kebudayaan bahawa kegiatan kokurikuler bertujuan 

agar siswa lebih mendalami dan menghayati bahan yang dipelajari 

pada intrakurikuler, baik program inti maupan program khusus. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan perorangan atau kelompok. 

Kokurikuler adalah pekerjaan rumah atau penugasan yang menjadi 

pasangan kegiatan tatap muka.
27

 

Ko-kurikuler merupakan kegiatan di luar jam pelajaran biasa 

(termasuk waktu libur) yang dilakukan di sekolah ataupun di luar 

sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai 

hubungan antara berbagai jenis pengetahuan, menyalurkan bakat dan 

minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya” 

Narwanti Sri menjelaskan agar siswa lebih memperdalam dan lebih 

menghayati apa yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. 

Kegiatan kokurikuler dapat dilaksanakan diperpustakaan, 

dirumah atau ditempat lain dalam bentuk membaca buku penelitian, 
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mengarang atau pekerjaan rumah.” Kegiatan ini sebenarnya sudah 

mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Namun demikian, tetap 

diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik atau 

merevitalisasi kegiatan-kegiatan kokurikuler tersebut agar dapat 

melaksanakan pendidikan karakter kepada siswa.
28

 Jadi kegiatan 

kokurikuler adalah sebuah proses pembelajaran yang dilaksanakan di 

luar sekolah untuk mendukung materi yang telah disampaikan baik 

kelompok maupun individu untuk lebih mendalami materi yang telah 

disampaikan.  

Narwanti Sri dalam Uzer menjelaskan bahwa tujuan dan 

lingkup kegiatan kokurikuler Kegiatan kokurikuler bertujuan 

menunjang pelaksanaan program intrakurikuler agar siswa dapat lebih 

menghayati bahan atau materi yang telah dipelajarinya serta melatih 

siswa untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.
29

 

Jadi manajemen kokurikuler adalah usaha atau tindakan 

kegiatan tambahan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran dengan 

maksud mengisi waktu senggang yang bertujuan agar memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan siswa serta mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan yang ada pada dirinya melalui jenis-

jenis kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 
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Pengelolaan manajemen kokurikuler harus dikelola oleh orang 

berpotensi dalam bidang tersebut, dengan penempatan yang tepat 

diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dikehendaki 

madrasah seperti hadits Nabi SAW: 

ق ل  سول اا صلى اا عيل  : ع  اىب اريرة   ى اا ع   ق ل
لِع ِع  َع  ْيْنلَع ِعرُع السَع عَع ِع : وسلم َع ْنرُع اِع َع  َع ْنِع اَعاْن   ( واه البخ  ى). اِع َعا وُعسِع َع االْن

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Rasulullah saw, “ 

Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang tidak ahlinya maka 

tunggulah kehancurannya.” (H.R. Bukhari).
30

 

 

Dari sabda Nabi dapat dipetik pelajaran bahwa suatu profesi 

harus dijalankan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Apabila 

tidak sesuai maka akan terjadi sebuah kehancuran (kegagalan). 

Sehubungan dengan fungsi dan tujuan tersebut, usaha untuk mencapai 

efisiensi dan efektifitas kerja, sangat dirasakan perlu adanya 

profesionalisme. 

b. Fungsi Manajemen  

Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui 

pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu, tetapi dalam hal ini belum ada 

persamaan pendapat dari para ahli manajemen tentang apa fungsi itu. 

Henry Fayol, yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, pemberian perintah dan pengawasan adalah fungsi-

                                                      
30
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fungsi utama. Berikut ini akan digambarkan beberapa pendapat tentang 

fungsi yang dilaksanakan manajer dalam proses manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Beberapa Pendapat tentang  
Fungsi-fungsi yang dilakukan Manajer 

 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

persamaan yang tercermin pada fungsi-fungsi planning, organizing, dan 

controlling. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya merupakan cara penyebutan 

yang berbeda tetapi mengandung isi yang sama, dimana pada dasarnya 

adalah fungsi staffing, directing atau leading.
31

 

Sumber-sumber daya dikelola oleh fungsi-fungsi dasar manajemen, 

fungsi-fungsi tersebut lebih mudah diingat berdasarkan singkatan: POAC 

yakni: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, agar 

supaya sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat dicapai.
32
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Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan fungsi manajemen 

yaitu: 1) Perencanaan, 2) Pengorganisasian, 3) Kepemimpinan dan 4) 

Pengawasan. Keempat fungsi tersebut ditujukan untuk penggunaan sumber 

daya organisasi baik manusia maupun non manusia untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi tersebut diatas dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

b. Fungsi Perencanaan (Planning) 

Perencanaan berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-

kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya 

didasarkan pada berbagai metoda, rencana atau logika, bukan hanya 

atas dasar dugaan atau filsafat.
33

 

Perencanaan (planning) sesuatu kegiatan yang akan dicapai 

dengan cara dan proses, suatu orientasi masa depan, pengambilan 

keputusan, dan rumusan berbagai masalah secara formal dan terang.
34

 

Islam memperingatkan manusia untuk membuat perencanaan dalam 

menetapkan masa depan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-

Hasyr: 18 

                      

             

 “Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. 
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Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS. Al-Hasyr: 18). 
 

Yang dimaksud menjauhkan diri dan berbuat baik pada ayat 

tersebut, adalah semua tindakan atau perbuatan hendaklah difikirkan 

terlebih dahulu, kemudian diikhtiari agar mendapat hasil sebesar-

besarnya dan kerugian sekecil kecilnya, disebut perencanaan.
35

 

Beishline menyatakan bahwa fungsi perencanaan memberi 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, dimana, 

bagaimana dan mengapa. Tegasnya sebagaimana dikatakannya: 

perencanaan menentukan apa yang harus dicapai (penentuan waktu 

secara kualitatif) dan bila hal itu harus dicapai, dimana hal itu harus 

dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung 

jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai.
36

 

Menentukan tujuan/kerangka tindakan yang diperlukan untuk 

dapat memulai usaha. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada 

visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga 

menentukan kesempatan dan kelemahan, menentukan keinginan dan 

kebutuhan organisasi dan menentukan strategi, kebijakan, taktik dan 

program. Semua ini dilakukan berdasarkan proses pengambilan 

keputusan secara ilmiah.
37
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Salah satu maksud utama perencanaan adalah melihat bahwa 

program-program dan penemuan-penemuan sekarang dapat 

dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-

tujuan di waktu yang akan datang yaitu meningkatkan pembuatan 

keputusan yang lebih baik.
38

 

c. Fungsi Organizing (menyusun) 

Setelah semua rencana telah disusun, kemudian kegiatan-

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

dibagilah antara anggota manajemen dan bawahannya. Untuk itu 

diadakan pembagian tugas (assignment) sendiri-sendiri. Dan masing-

masing mendapatkan kekuasaan yang delegir padanya dari atas. 

Alokasi dari pada masing-masing tugas dan delegasi dari pada 

kekuasaan inilah yang dimaksudkan Terry dengan organizing. 

Pengorganisasian berarti bahwa para manajer 

mengkoordinasikan sumber daya-sumber daya manusia dan material 

organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya 

untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu 

tujuan. Semakin terkoordinasi dan terintegrasi kerja organisasi, 

semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengkoordinasian 

merupakan bagian vital pekerjaan manajer.
39
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Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk 

melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini 

dinyatakan dalam surat Ash-Shaff ayat 4, yaitu: 

                    

   (٤: صف) 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di 

jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 

suatu bangunan yang tersusun kokoh (QS. ash-Shaff: 4).
40

 

 

Beberapa pengertian tentang organisasi dirumuskan sebagai 

berikut:  

1) Organisasi adalah bentuk kerjasama dari orang-orang untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.  

2) Organisasi adalah suatu sistem kerjasama dari kelompok orang 

untuk mencapai tujuan bersama.  

3) Pengorganisasian (organizing) adalah penetapan susunan-susunan 

formal dari kewenangan atau kekuasaan mengatur, menentukan 

dan mengkoordinasi pembagian-pembagian pekerjaan terhadap 

tujuan yang telah ditetapkan.
41
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Untuk itu ada beberapa asas yang perlu diusahakan oleh 

seorang pemimpin termasuk kepala sekolah dalam rangka 

meningkatkan daya organisasi.
42

  

1) Kejelasan Tujuan  

2) Pembagian Kerja  

3) Kesatuan Perintah  

4) Koordinasi  

5) Pengawasan  

6) Kelenturan  

Proses pengorganisasian pendidikan melalui beberapa tahap 

yaitu: Pertama, menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, membagi seluruh beban 

kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 

perseorangan atau perkelompok pada tahap ini yang perlu diperhatikan 

adalah bahwa orang-orang yang akan diserahi tugas harus didasarkan 

pada kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu 

ringan. Ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara 

yang rasional dan efisien. Keempat, melakukan monitoring dan 

mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan 

meningkatkan efektifitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu 

proses yang berkelanjutan, diperlukan penilaian ulang terhadap 
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keempat langkah sebelumnya secara terprogram atau berkala untuk 

menjamin konsisten, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.
43

 

d. Fungsi Actuating (Menggerakkan untuk bekerja) 

Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dan aktivitas maka 

manager menggerakkan para bawahannya untuk beraksi/bekerja. 

Penggerakkan (motivating) dapat didefinisikan: “keseluruhan proses 

pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa 

sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan 

organisasi dengan efisien dan ekonomis”.
44

 

Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat 

(motivation) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta 

membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai 

tujuan yang efektif dan efisien. Untuk menggerakkan staf agar suka 

bekerja keras dan sadar akan tugas yang dipikulnya tanpa menunggu 

perintah dari atasan bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu 

diperlukan bagi setiap pemimpin, kecakapan, ketekunan, keuletan, 

pengalaman serta kesabaran. Oleh karena itu untuk memberikan 

pengarahan dalam menggerakkan kerja karyawan harus dimulai dari 

pemimpin itu sendiri. 
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Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian pemimpin. 

Pertama, kata Umara yang sering disebut juga dengan ulil amri. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah: 

                        

 (٥٩: ال س )
 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S. an-Nisa': 

59).
45

 

 

Ayat itu dikatakan bahwa ulil amri atau pejabat adalah orang 

yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan 

kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk 

mengurus urusan rakyat atau bawahannya. Relevansinya dengan teori 

ekonomi menunjukkan bahwa pemimpin memang harus melakukan 

action sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan.  

Tujuan manajemen dapat dicapai hanya jika dipihak orang-

orang staf atau bawahannya ada kesediaan untuk kerja sama. Demikian 

pula dalam sebuah organisasi membutuhkan manajer yang dapat 

menyusun sumber tenaga manusia dengan sumber-sumber benda dan 

bahan, yang mencapai tujuan dengan rencana seperti spesialisasi, 

delegasi, latihan di dalam pekerjaan dan sebagainya. Juga diperlukan 

pedoman dan instruksi yang tegas, jelas apa tugasnya, apa 
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kekuasaannya, kepada siapa ia bertanggung jawab pada bawahan 

supaya pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud.
46

 

Bahwa keberhasilan suatu organisasi (lembaga sekolah) dalam 

mencapai tujuannya lebih banyak ditentukan oleh pimpinannya. 

Seorang pemimpin (kepala sekolah atau rektor) yang berhasil adalah 

mereka yang sadar akan kekuatannya yang paling relevan dengan 

perilakunya pada waktu tertentu. Dia benar-benar memahami dirinya 

sendiri sebagai individu, dan kelompok, serta lingkungan sosial 

dimana mereka berada. Kemampuan untuk memotivasi, 

mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan para 

bawahannya akan menentukan efektifitas. Ini berkenaan dengan cara 

bagaimana dapat memotivasi para bawahannya agar pelaksanaan 

kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Bagian pengarahan 

dan pengembangan organisasi dimulai dengan motivasi, karena para 

pimpinan tidak dapat mengarahkan kecuali bawahan dimotivasi untuk 

bersedia mengikutinya.
47

 

e. Fungsi Controlling (Pengawasan dan Penelitian) 

Pada umumnya manager menganggap perlu untuk mengecek 

apa yang telah dilakukan bawahannya supaya dapat memastikan 

apakah pekerjaan orang-orangnya berjalan dengan memuaskan dan 

menuju ke arah tujuan yang ditetapkan itu. Mungkin saja ada 
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kesalahpahaman di dalam melakukan tugas/ada halangan yang tiba-

tiba muncul. Semua itu harus segera diketahui manager agar dapat 

diperbaiki sebelum terlambat. Fungsi manager ini bukan saja meliputi 

controlling akan tetapi juga meliputi penelitian.
48

 

Pengawasan/pengendalian adalah fungsi yang harus dilakukan 

manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang 

akan membawa organisasi ke arah tujuan yang ditetapkan. Pengawasan 

yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan 

yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan 

tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.  

Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua.
49

 Pertama, 

kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan 

keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti 

mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika 

sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin 

bahwa Allah yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah: 
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              ( ٧: اجمل دل) 

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? 

Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah 

yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, 

melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) 

pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih 

banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka 

berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada 

hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu´. (Q.S. al-Mujadalah: 7).
50

 

 

Pengawasan merupakan proses yang dibentuk oleh tiga macam 

langkah: 

1) Mengukur hasil pekerjaan.  

2) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan 

perbedaan.  

3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui 

tindakan perbaikan. 

3. Kokurikuler dan  Ekstrakurikuler   

a. Pengertian Kokurikuler  dan Ektrakuriler  

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan 

untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah 

dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas.
51

 Kegiatan ini 
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dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Dalam hal ini, 

perlu diperhatikan ialah menghindari terjadinya pengulangan dan 

ketumpang-tindihan antara mata pelajaran yang satu dengan mata 

pelajaran lainnya. Selain itu, juga perlu dijaga agar para siswa tidak 

"overdosis" karena semua  guru memberi tugas dalam waktu yang 

bersamaan, sehingga siswa menanggun beban yang sangat berat. Oleh 

karena itu, koordinasi dan kerja sama antar guru merupakan hal perlu 

dilakukan.
52

  

Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali 

dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler biasanya 

dilaksanakan diluar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa 

lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler, 

biasanya kegiatan ini berupa penugasan atau pekerjaan rumah ataupun 

tindakan lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang 

harus diselesaikan oleh siswa. 

Dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler, adal hal-hal yang 

harus diperhatikan, diantaranya: 

1. Tugas kokurikuler hendaknya jelas dan sesuai dengan 

pokok    bahasan atau sub pokok bahasan yang sedang diajarkan 

2. Dalam memberikan tugas kokurikuler seorang guru hendaknya 

tahu mengenai tingkat kesulitannya bagi siswa sehingga tugas yang 
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diberikan kepada siswa itu sesuai dengan kemampuannya dan tidak 

memberatkan baik pada fisiknya maupun psikisnya 

3. Dalam penilaian tugas kokurikuler, hendaknya jelas dan adil sesuai  

dengan hasil masing-masing kemampuan siswanya 

4. Dalam fungsi memberikan tugas kokurikuler, hendaknya selain 

untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru juga hendaknya 

dengan tugas kokurikuler ini bisa membantu dalam mata pelajaran. 

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai kegiatan yang 

diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan 

nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan 

yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan 

pilihan. Walaupun sama-sama dilaksanakan diluar jam pelajaran kelas, 

bila dibandingkan dengan kegiatan kokurikuler, kegiatan 

ekstrakurikuler lebih menekankan pada kegiatan kelompok.
53

 

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan memperhatikan 

minat dan bakat siswa, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ditangani oleh guru atau petugas 

lain yang ditunjuk. Kegiatan ekstrakurikuler diisi dengan kegiatan 

olahraga seperti bola basket, bola voli, pencak silat dan lainnya yang 

disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Bagitupula dengan 

dibidang-bidang lain, seperti bidang seni bisa diisi dengan drama, 
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lukis, tari. Keseluruhan bidang ditujukan sebagai wahana untuk 

mempeluas wawasan serta membangun nilai dan sikap positif siswa. 

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan 

diluar jam pelajaran biasa (diluar intrakurikuler), dan kebanyakan 

materinya pun di luar materi intrakurikuler, yang berfungsi utamanya 

untuk menyalurkan/mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan 

minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosilisasi, 

menambah keterampilan, mengisi waktu luang, dan lain sebagainya, 

bisa dilaksanakan di sekolah ataupun kadang-kadang bisa di luar 

sekolah. 

Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini, ada hal-hal 

yang harus diperhatikan, supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik, 

diantaranya: 

1. Dalam pelaksanaan kegiatannya, hendaknya bisa bermanfaat bagi 

siswa, baik buat masa kini maupun masa yang akan datang. 

2. Dalam pelaksanaan kegiatannya, hendaknya tidak membebani bagi 

siswa. 

3. Dalam jenis kegiatannya hendaknya bisa memanfaatkan utama, 

yakni kegiatan intrakurikuler.
54

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

ekstrakurikuler yaitu”Suatu kegiatan yang berada di luar program yang 

tertulis di dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan 
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pembinaan siswa.
55

 Kegiatanekstrakurikuler itu sendiri dilaksanakan di 

luar jam pelajaran wajib. Kegiatan ini memberi keleluasaan waktu dan 

memberikan kebebasan pada siswa, terutama dalam menentukan jenis 

kegiatan yang sesuai dengan bakat serta minat mereka. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, 

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 memperluas wawasan pengetahuan dan 

mendorong pembinaan sikap dan nilai-nilai.
56

 

Program ekstrakurikuler merupakan bagian internal dari proses 

yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak didik. Kegiatan 

intrakurikuler untuk menyalurkan bakat atau pendorong perkembangan 

potensi anak didik mencapai taraf maksimum. 

Inti dari kegiatan ekstrakurikuler adalah pengembangan 

kepribadian peserta didik. Oleh karena itu kepribadian dewasa dapat 

menjadi tujuan utama dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk 

menjalankan kegiatan ekstrakurikuler dibutuhkan proses atau tahapan 

belajar agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. 
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b. Tujuan dan Manfaat Kegiatan KO dan Ekstrakurikuler 

1. Tujuan Kegiatan Kokurikuler 

Tujuan Ko Kurikuler ini diantaranya adalah supaya siswa 

memperdalam juga lebih memahami materi yang ada di 

intrakurikuler. 

2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler 

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian 

dari pengembangan institusi sekolah. Kegiatan ektrakurikuler 

sendiri bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, 

prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka mengembangkan 

pendidikan siswa seutuhnya. Secara khusus kegiatan ektrakurikuler 

bertujuan untuk : 

a. Menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa didik 

untuk mengembangkan potensi, bakat dan kemampuannya 

secara optimal, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya 

dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya 

maupun kebutuhan masyarakat. 

b. Memandu (artinya mengidentifikasi dan membina) dan 

memupuk (artinya mengembangkan dan meningkatkan) 

potensi-potensi siswa secara utuh. 

c. Pengembangan aspek afektif (nilai moral dan sosial) dan 

psikomotor (ketrampilan) untuk menyeimbangkan aspek 

kognitif siswa. 
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d. Membantu siswa dalam pengembangan minatnya, juga 

membantu siswa agar mempunyai semangat baru untuk lebih 

giat belajar serta menanamkan rasa tanggungjawabnya sebagai 

seorang manusia yang mandiri (karena dilakukan diluar jam 

pelajaran).
57

 

3. Manfaat Kegiatan Ekstrakurikuler 

a. Siswa terlatih dalam satu organisasi 

b. Siswa terlatih dalam suatu kegiatan EO (Even Organizer) 

c. Siswa terlatih menjadi seorang pemimpin 

d. Siswa terlatih berinteraksi dengan kegiatan luar sekolah 

e. Siswa terlatih mempunyai suatu keterampilan, sebagai benih 

untuk berkembang ke depan 

f. Siswa terlatih menghargai kelebihan orang lain 

g. Siswa terlatih menghadapi tantangan yang datang 

h. Siswa terlatih membuat relasi yang langgeng (interpersonal) 

i. Siswa termotivasi akan cita-citanya/ karir yang akan ia raih 

j. Tanpa disadari siswa merasa bertanggungjawab atas kemajuan 

sekolahnya 

k. Siswa menghargai jerih payah orang tuanya 

l. Siswa berwawasan internasional.
58
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c. Fungsi Kegiatan KO dan Ekstrakurikuler 

1. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai 

dengan potensi, bakat dan minat mereka. 

2. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial 

peserta didik 

3. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan 

menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses 

perkembangan. 

4. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan kesiapan karir peserta didik.
59

 

d. Prinsip Kegiatan KO dan Ekstrakurikuler 

1. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai 

dengan potensi, bakat dan minat    peserta didik masing-masing. 

2. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan 

keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik. 

3. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang 

menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh. 

4. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler dalam 

suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik. 
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5. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang 

membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan 

berhasil. 

6. Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang 

dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
60

 

 

B. Kerangka Berfikir  

Setiap lembaga pendidikan termasuk madrasah Tasanawiyah dituntut 

memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Madrasah Tsanawiyah 

memerlukan manajemen yang baik dalam ekstrakulikuler Tahfidzul Qur’an, 

diantaranya adalah pola pengembangan dengan memberikan inovasi-inovasi 

baru dalam setiap bidang atau elemen-elemen ekstrakulikuler Tahfidzul 

Qur’an. Maka dari itu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan yang baik akan didapati tujuan yang dicita-citakan.  

Seseorang yang telah hafal Al-Qur’an secara keseluruhan di luar kepala, bias 

disebut dengan juma’ dan huffazhul Qur‟an. Pengumpulan Al-Qur’an 

dengan cara menghafal (Hifzhuhu) ini dilakukan pada masa awal penyiaran 

agama Islam, karena Al-Qur’an pada waktu itu diturunkan melalui metode 

pendengaran. Pelestarian Al-Qur’an melalui hafalan ini sangat tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, mengingat Rasulullah SAW tergolong orang yang 

ummi.  
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Berangkat dari awal penjelasan diatas lah maka Tahfdiz al-Qur’an 

menjadi program kegiatan yang diutamakan di MTs Al-Qodariyah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berfikir 

Manajemen Ekstrakulikuler  

Tahfidul Qur’an 

Pengawasan 

Di kelola dengan sistematis 

Perencanaan Organisasi Pelaksanaan 

Sumber Daya  

Tahfidul Qur’an yang baik 


