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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum MTs Banat Tajul Ulum 

1. Sejarah MTs Banat Tajul Ulum 

Pada tanggal 1 Juni 2009 pengurus yayasan mengadakan rapat 

pleno yang dihadiri oleh semua unsur baik dewan pembina, dewan 

pengawas, dan pengurus harian. Rapat pleno tersebut diadakan untuk 

menjawab keinginan dari pengurus Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin 

Brabo yang mengharapkan agar antara siswa putra dan puti dipisahkan 

supaya dapat dijaga kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi akibat 

ikhtilat (bercampurnya laki-laki dan perempuan). 

Disamping itu, juga ditujukan agar siswi putri dapat memperoleh 

perhatian lebih besar dan mendapat layanan pendidikan yang lebih baik. 

Meskipun demikian muaranya tetap sama bahwa lembaga baru ini 

dimaksudkan untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

mensukseskan wajib belajar sembilan tahun, utamanya bagi lulusan 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah untuk masyarakat sekitar.
1
 

Hasil rapat yayasan kemudian sepakat untuk mendirikan Madrasah 

Tsanawiyah baru dengan nama “Madrasah Tsanawiyah Banat Tajul Ulum” 

dan tertuang dalam SK Nomor: 11/YYS-TU/B/II/2009 tentang pendirian 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo tertanggal 1 Juli 2009. Selanjutnya Yayasan 
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mengangkat Bapak Daelami,S.Ag selaku kepala berdasarkan SK. 

No.05/YYS-TU/B/VII/2009 tertanggal 11 Juli 2009. 

Demi menjaga amanah dan tidak ingin mengecewakan para 

sesepuh selaku pemberi amanah, tugas sebagai kepala itu dilaksanakan 

secara maksimal. Dengan menghimpun seluruh sumber daya manusia yang 

ada, ia memulai bekerja secara maksimal. Hasilnya terlihat dari supervisi 

yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional atau BAN-S/M pada 

tahun 2012 dengan hasil “TERAKREDITASI A” dengan nilai 92. 

MTs Banat Tajul Ulum menjadi salah satu lembaga pendidikan 

terkemuka di kabupaten Grobogan yang memadukan antara kurikulum 

2013 dan KTSP dari pemerintah dan kurikulum Pesantren. Kurukulum 

pembelajarannya menggunakan KTSP dan Sitem penilaiannya 

menggunakan K13. 

Selain masyarakat kemajuan MTs Tajul Ulum tidak lepas dari 

peranan masyarakat dan Pondok Pesantren sekitarnya , antara lain PP. 

Sirojuth Tholibin diasuh K.H. Ahmad Baedlowi Syamsuri (putra K. 

Syamsuri Dahlan), PP. At-Taufiqiyyah diasuh oleh K.H. Dlofir Syafi‟i 

dan, PP. An-Nasyriyyah yang diasuh oleh K. Abdul Wahab Idris serta 

dukungan masyarakat Desa Brabo dan PP. Hidayatush Shibyan yang 

diasuh oleh K. Nur Hadi, S.Pd.I.
2
 

 

 

                                                           
2
 Profil Madrasah Tsanawiyah Banat Tajul Ulum Brabo, Tanggungharjo, Grobogan. Studi 

dokumen pada 24 Juni 2019 

http://mtsbanattajululum.blogspot.co.id/search/label/SEJARAH
http://mtsbanattajululum.blogspot.co.id/search/label/SEJARAH
http://mtsbanattajululum.blogspot.co.id/search/label/SEJARAH


 

 

57 

2. Profil MTs Banat Tajul Ulum 

Adapun profiul MTs Banat Tajul Ulum Brabo, Gubug, Grobogan 

berdasarkan temuan penelitian adalah:
3
 

1. a. Nama Madrasah : MTs. Banat Tajul Ulum  

 b. Alamat : Desa Brabo Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan. 

2. a. Nama Yayasan/ 

Penyelenggara Sekolah  

: Yayasan Tajul Ulum 

 b. Alamat  : Desa Brabo Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan 

3. NSS/NSM : 121233150084 

4. Jenjang Akreditasi  : A 

5. Tahun Berdiri : 2010 

6. Tahun Beroperasi : 2010 

7. Nama Kepala Madrasah : Istiqomah, S.Sos.I. 

8. Nomor Telpon : 08812429599 

9. Status Tanah 

a. Surat Kepemilikan tanah 

b. Luas Tanah   

: 

: 

Milik Yayasan 

a. Sertifikat No. AB 945569 

b. 1965 m² 

10 Status Bangunan : Milik  Yayasan 

11 Jumlah siswi  : 762 siswi 
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3. Visi, Misi MTs Banat Tajul Ulum 

Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Banat Tajul Ulum Brabo, 

Gubug, Grobogan disesuaikan dengan cita-cita bangsa dan negara selain 

itu terbentuknya visi dan misi juga disesuaikan dengan cultur-sosial 

masyarakat setempat yang bercorak keagamaan. 

a. VISI  

Mempersiapkan generasi penerus yang mempunyai ilmu pengetahuan 

agama dan umum, berakhlaqul karimah serta menjadi suri tauladan 

atau uswatun hasanah „ala ahlus sunah waljama‟ah. 

b. MISI : 

1) Madrasah sebagai pusat penegmbangan budaya dan perilaku  

Islami 

2) Menyelenggarakan pendidikan formal, professional dan berkualitas 

3) Mengembangkan kegiatan sosial bermanfaat 

c. TUJUAN MADRASAH : 

Menghasilkan Peserta Didik Yang Memiliki Prestasi Unggul, 

Terampil,  Beriman Dan Bertaqwa Agar Mampu Hidup Mandiri Dan 

Dapat Mengaktualisasikan Dalam Kehidupan Bermasyarakat.
4
 

Dengan visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas Madrasah 

Tsanawiyah Banat Tajul Ulum Brabo, Gubug, Grobogan mempunyai 

tujuan khusus yang menjadi capaiannya adalah : 
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a. Nilai raport setiap kelas ( kelas 7 sampai dengan 9 ) rata-rata 

mencapai 7,0. 

b. Nilai ujian Nasional dan Ujian Madrasah bagi peserta didik  kelas 

IX rata-rata 6,00. 

c. Proporsi lulusan yang diterima di SMA/MA/SMK baik Ngeri 

maupun Swasta. mencapai 100 %. 

d. Setiap kegiatan lomba dapat  masuk 10 besar di tingkat kecamatan. 

e. Kegiatan keagamaan, kepramukaan dan kedisiplinan Madrasah  

semakin meningkat. 

f. Hubungan antara Madrasah dengan masyarakat semakin kondusif. 

 

B. Deskripsi Data Penelitian  

1. Deskripsi Data Peserta Didik  

Peserta didik yang ada di MTs Banat Tajul Ulum semuanya 

berjenis kelamin perempuan, sedangkan pada kelas VII berjumlah 287 

perempuan yang terbagi ke dalam VII rombel belajar. Pada kelas VIII 

dengan jumlah peserta didik 234 yang  terbagi ke dalam 7 rombel belajar. 

Pada kelas IX berjumlah 241 peserta didik yang terbagi ke dalam 6 rombel 

belajar. 

Tabel 4.1 

Data Peserta Didik MTs Banat Tajul Ulum. 

 

Kelas 
Rombel Belajar 

Jumlah 
A B C D E F G 

VII 42 37 44 44 42 39 39 287 

VIII 36 34 31 35 35 31 32 234 

IX 41 42 43 40 40 35  241 
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2. Deskripsi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs Banat Tajul 

Ulum. 

Status kepegawaian yang ada di MTs Banat Tajul Ulum terdiri dari 

PNS ada 2 orang, kemudian guru tetap yayasan ada 14, sedangkan guru 

tidak tetap ada 10. Pada pegawai tetap yayasan ada 3 orang dan pegawai 

tidak tetap ada 6 dengan total keseluruhannya adalah 35 pegawai. Untuk 

lebih jelaskan dibuat dalam bentuk tabel. 

Tabel 4.2 

Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

MTs Banat Tajul Ulum.
5
 

 

NO PNS  
STATUS KEPEGAWAIAN  

JML 
GTY GTT PTY  PTT 

1 2 14 10 3 6 35 

 

Sedangkan data sertifikasi tenaga pendidik MTs Banat Tajul Ulum 

bahwa ada 10 yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi dan masih ada 16  

yang belum bersetifikasi. Adapun lengkapnya di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Data Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Pendidikan  

MTs Banat Tajul Ulum.
6
 

 

NO  

SERTIFIKASI  

SUDAH  
JML 

BELUM  
JML 

L P L P 

1 3 7 10 4 11 15 
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Data guru berdasarkan jenjang pendidikan di MTs Banat Tajul 

Ulum diantaranya adalah SMA ada satu guru, kemudian pendidikan 

sarjana (S1) ada 24 dan yang sudah strata 2 (S2) ada 3. Jadi jumlah 

keseluruhan ada 28 guru. 

Tabel 4.4 

Data Pendidikan Pegawai dan Tenaga Pendidikan  

MTs Banat Tajul Ulum.
7
 

 

NO  
TINGKAT PENDIDIKAN  

JML 
SMA  DIII S1 S2 S3 

1 5   27 3   35 

 

4. Sarana dan Prasarna  

Beberapa sarana dan prasarana yang ada di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan digunakan semaksimal mungkin 

sebagai bagian dari pendukung operasional pendidikan sehingga 

diharapkan dengan fasilitas pendidikan yang memadai akan memberikan 

hasil yang maksimal terhadap tujuan pendidikan dilingkungan MTs Banat 

Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan. Sarana dan prasarana terus 

dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, dana yang digunakan 

untuk melengkapi sarana tersebut berasal dari pemerintah, swadaya wali 

murid dan yayasan. Adapun beberapa sarana dan prasarna diantaranya 

adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.5 

Sarana dan Prasarana 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan.
8
 

 

No Jenis Prasarana 
Jumlah 

Ruang 

Jumlah 

ruang 

kondisi 

baik 

Jumlah 

ruang 

kondisi 

rusak 

Kategori 

Kerusakan 

RR RS RB 

1 Ruang kelas 21 21 - - - - 

2 Perpustakaan 1 1 - - - - 

3 Ruang Lab. IPA 1 - - - - - 

4 Ruang Lab. Biologi 1 - - - - - 

5 Ruang Lab. Fisika 1 - - - - - 

6 Ruang Lab. Kimia 1 - - - -  

7 Ruang Lab. Komputer 1 - - - -  

8 Ruang Lab. Bahasa 1 - - - -  

9 Ruang Pimpinan 1 - - - -  

10 Ruang Guru 2 - - - - - 

11 Ruang Tata Usaha 2 - - - - - 

12 Ruang Konseling  1 - - - - - 

13 Tempat beribadah 1 - - - - - 

14 Ruang UKS 1 - - - - - 

15 Jamban  15 - - - - - 

16 Gudang  1 - - - - - 

17 Ruang Sirkulasi  1 - - - - - 

18 Tempat olahraga 1 - - - - - 

19 
Ruang Organisasi 

Kesiswaan 

1 
- - - - - 

 

 

 

                                                           
8
 Dokumen  MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan diambil pada 25 

Juni 2019. 



 

 

63 

C. Hasil Penelitian  

1. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi 

ekstrakulikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo 

Grobogan. 

a. Perencanaan ekstrakulikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan. 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajaemen 

ekstrakurikuler adalah perencanaan . adanya program kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah tidak terlepas dengan manajemen sekolah. 

Dengan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler, banyak hal-hal yang 

akan dihadapi ke depannya. Maka dari itu, masalah-masalah yang 

muncul dari pelaksanaan program ekstrakurikuler tersebut dapat diatasi 

karena sudah diperkirakan sebelumnya. 

Umumnya, perencanaan program pendidikan dan dalam hal ini 

program kegiatan ekstrakurikuler melalui workshop dengan melibatkan 

para ahli. Begitu pula perencanaan program program kegiatan 

ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo 

Grobogan disusun oleh tim pengembang kurikulum sekolah dengan 

melibatkan berbagai pihak untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebagaimana yang dituturkan oleh staf kurikulum 

(WK.kur), sebagai berikut: 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan 

ini sudah mengimplementasikan kurikulum KTSP 

maupun Kurtilas dengan penambahan sesuai dengan 

kebutuhan sekolah yang mana kurikulum tersebut telah 
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disusun oleh tim pengembang kurikulum dengan 

melibatkan berbagai pihak. Termasuk MGMP yang 

bertugas mengembangkan program-program 

pembelajaran sebagai pedoman baik pembelajaran 

kokurikuler maupun ekstrakurikuler.
9
 

 

Dalam hal ini Kepala MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan menegaskan bahwa: 

Hal terpenting yang utama sebelum pelaksanaan program 

kegiatan ekstrakurikuler adalah perencanaan. Oleh karena 

itu perencanaan program harus dipersiapkan dan 

direncanakan sebelumnya. Agar program kegiatan 

tersebut berjalan dengan baik.
10

 

 

Program kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya diberikan 

/disediakan untuk semua siswa sesuai dengan potensi, minat, bakat, 

dan kemampuannya. Hal ini didasarkan pada kebijakan yang berlaku 

terhadap kemampuan Sekolah, kemampuan para orang tua/masyarakat 

dan kondisi lingkungan Sekolah. 

Program kerja merupakan landasan yang dapat dijadikan 

sebagai pijakan dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan-tujuan yang 

ditetapkan dapat tercapai. Program kerja dapat berupa perencanaan-

perencanaan kegiatan sebagai langkah awal suatu kegiatan, dengan 

perencanaan yang jelas dapat diketahui apa yang menjadi tujuan 

diadakannya kegiatan ekstrakurikuler. 

Hal ini senada dengan penuturan Kepala Sekolah bahwa: 
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Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah proses 

pembentukan dan penyusunan program kerja. Dari uraian 

kegiatan, target, sasaran, waktu, penanggung jawab 

hingga sumber dana. Semua itu harus direncanakan 

dengan baik dan maksiaml agar tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler ini tercapai.
11

 

 

Dengan demikian, keberadaan penyusunan program kerja 

sebagai kerangka acuan yang jelas dalam setiap bentuk kegiatan 

diharapkan mampu mengeliminir adanya ketidaksesuaian antara tujuan 

kegiatan dengan pelaksanaannya di lapangan. Kerangka acuan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah berupa perencanaan-perencanaan 

tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. 

Hasil observasi peneliti tentang kerangka acuan atau 

perencanaan yang dibuat oleh kepala sekolah dan waka kesiswaan di 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan menunjukkan 

bahwa perencanaan yang dibuat jelas acuan dan tujuannya. Misalnya 

saja dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dengan mengadakan 

pelatihan, sudah dibuatkan kerangka acuan siapa mengikuti kegiatan, 

jadwal kegiatan, pemateri hingga dana yang dibutuhkan dalam 

kegiatan tersebut sudah dipersiapkan.
12

 

Namun hubungan kerja dengan pengurus yayasan terkadang 

terkendala, umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah dalam 

kaitannya peningkatan prestasi non-akademik, selama ini cenderung 

                                                           
11
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bersifat insidentil berdasarkan kebutuhan mendesak . Tidak ada 

program yang dilakukan melalui perencanaan yang benar-benar 

matang. Seperti yang dungkapkan oleh guru kelas, dalam satu 

wawancara, mengatakan : 

Ketika ada kompitisi bidang ekskul, misalnya dalam 

mengikuti lomba. Setelah di seleksi dan dibina oleh waka 

kesiswaan dan guru pembina ekstrakurikuler dan siswi-

siswi dinyatakan layak mengikuti kompetensi tersebut. 

Maka guru pembina mengajukan persetujuan kepada 

kepala sekolah dan selanjutnya kepala sekolah meminta 

persetujuan kepada pengurus Yayasan. Jika di setujui ya 

langsung diberangkatkan kalau tidak disetujui ya tidak 

jadi mengikuti kompetesi meskipun kepala sekolah 

menyetujuinya.
13

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara sekolah dengan yayasan, terjadi secara konvensional. 

Tidak berdasarkan suatu agenda yang disusun atau direncanakan 

sebelumnya. 

Jenis program kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan 

hendaknya diprioritaskan pada kegiatan yang diminati siswa dan 

memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kreatifitas 

siswa. 

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah, siswa merupakan faktor yang menentukan sukses atau 

tidaknya kegiatan tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah 

pentingnya mengadakan kegiatan yang sesuai dengan minat para 
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siswa. Kenyataan yang ada di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan menunjukkan bahwa sebenarnya sudah 

diadakan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan Islam di pondok dan 

ekstrakurikuler pengetahuan umum dan ketrampilan di sekolah. 

Namun terkadang masih belum sesuai dengan harapan siswa. 

Kenyataan ini berdasarkan penuturan salah satu siswa kelas XI, 

dia mengatakan: 

Kegiatan ekstrakurikuler yang di minati siswi-siswi 

adalah drumband dan pramuka. Dimana kita bisa 

menyalurkan bakat tersebut menjadi lebih baik. Sarana 

dan prasana komputer pun sudah tersedia dan menjadi 

bagian dari ekstra. Namun sarana untuk akses internet 

masih kurang. Pada hal itu sangat kita butuhkan untuk 

mencari informasi.
14

 

 

Kegiatan ektrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan dilaksanakan setiap hari jum‟at dan minggu, 

diikuti oleh seluruh peserta didik dari kelas VII hingga IX. 

Hal ini sesuai dengan penuturan Waka kesiswaan MTs Banat 

Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan sebagai berikut: 

Untuk jadwalnya ditentukan hari jum‟at dan minggu. 

Karena jum‟at merupakan hari libur dan sekolah, maka 

digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. 

Dan sebagai pendamping yang mengawasi 

pelaksanaannya adalah pengurus. Sedangkan untuk hari 

minggu, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah 

pulang sekolah. Dan di dampingi oleh waka kesiswaan.
15
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 Wawancara bersama siswa MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan, 

pada 5 Juli 2019 
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 Hasil studi wawancara bersama waka kesiswaan MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan pada 7 Juli 2019 



 

 

68 

Secara umum tahapan yang dilalui dalam kegiatan perencanaan 

ini, pertama rapat kerja awal tahun selanjutnya dilakukan tindak lanjut 

dari hasil rapat tersebut. Follow up dibahas intern oleh koordinasi 

antara kepala sekolah dengan kesiswaan. Berikutnya melibatkan 

bagian kurikulum untuk menentukan siapa koordinator dari masing-

masing cabang ekstra yang akan digalakkan satu tahun ke depan itu. 

Setelah koordinator dari masing-masing jenis ekstra terpilih kemudian 

setiap koordinator akan berkoordinasi dengan guru atau tenaga 

pengajar ekstra untuk membahas program atau strategi yang akan 

dilaksanakan selama setahun mendatang 

Adapun perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat 

Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan, beliau juga menjelaskan 

di ruang kerjanya: 

Perencanaan program ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan dimulai dengan 

membentuk tim work dan menyusun struktur organisasi 

yang bertugas merancang program ekskul yang kreatif 

serta inovatif dan melaksanakan kegiatan dengan 

memadukan antara konsep pendidikan Islam dan umum. 

Karena sesuai dengan visi dan misi madrasah.
16

 

 

Dan setiap perencanaan yang disusun untuk sekolah, pasti ada 

yang membuatnya. Pada konteks ini, kepala sekolah sebagai manajer 

pendidikan mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan tersebut. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Waka Kurikulum MTs 

Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan bahwa: 
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Mengenai perencanaan kegiatan ekstrakurikuler yang 

terlibat langsung adalah Kepala Sekolah, dibantu oleh 

Waka Kurikulum,Waka kesiswaan ,guru-guru pembina 

ekstrakurikuler, yayasan. Dan selanjutnya mereka 

melakukan koordinasi penyusunan program kegiatan 

ekstrakurikuler.
17

 

 

 

Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler diawali dengan 

pembuatan jadwal agar kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan tertib. 

Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler menjadi tanggung jawab 

koordinator kegiatan ekstrakurikuler. Penyusunan jadwal disusun 

berdasarkan musyawarah dengan guru ekstrakurikuler agar tidak 

berbenturan dengan kesibukan guru maupun kegiatan yang lain. Hal 

ini ditegaskan oleh koordinator ekstrakurikuler bahwa: “Penyusun 

jadwal adalah tanggung jawab dari koordinator, penyusunan 

berdasarkan rapat dengan guru-guru ekstrakurikuler agar waktunya 

tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain.
18

 

Perencanaan yang telah disusun agar mempermudah jalannya 

program ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan adalah Tujuan kegiatan ekstrakurikuler, 

rencana kerja dan pembinaan program ekstrakurikueler. Hal ini pernah 

disampaikan Kepala sekolah kepada peneliti, tentang tujuan program 

ekstrakurikuler, beliau mengatakan bahwa: 
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Kegiatan ekstrakurikuler merupakan penunjang materi 

pelajaran dan pengembangan keahlian peserta didik di 

luar jam sekolah.kegiatan ekstrakurikuler ini sudah 

berjalan sejak lama. Mengembangkan bakat dan minat 

siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan 

manusia seutuhnya yang positif.
19

 

 

Selain yang di sampaikan Kepala sekolah di atas kegiatan 

ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo 

Grobogan juga memiliki beberapa tujuan yang lain, diantaranya yaitu : 

1) Sebagai tempat untuk pengembangan diri bagi peserta didik  

2) Menyeimbangkan proses dan hasil belajar siswa yaitu antara 

kecerdasan akademik dan non-akademik  

3) Menggali bakat dan potensi peserta didik d) Melatih mental peserta 

didik  

4) Memberikan ketrampilan kepada peserta didik sebagai modal di 

masa yang akan datang  

5) Melatih kedisiplinan peserta didik. 

Penentuan jadwal latihan ditentukan lewat musyawarah antara 

Waka kesiswaan, kordinator ekstrakurikuler, pelatih dan peserta 

ekstrakurikuler. Secara formal jadwal latihan ditentukan satu minggu 

sekali. 
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Tabel 4.6 

Jadwal Kegiatan Ekstrakurikuler  

Di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan.
20

  

 

No 
Jenis 

Ekstrakurikuler 
Pembina Hari Jam 

1 Pramuka Saekul Hadi, S.Pd Jum‟at  13.00 sd/ 15.00 

2 Drumband Anwar Ali, S.Ag Senin  15.30 s/d 16.30 

3 Tilawah Al-Qur‟an  Ustd. Zainal Abidin Jum‟at 13.00 sd/ 15.00 

4 Pencak Silat  Hendra Kusuma Senin 15.30 s/d 14.30 

 

Dari tabel di atas jelas bahwa perencanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo 

Grobogan dilakukan dengan menyusun jawal kegiatan, merumuskan 

tujuan, serta menentukan program ektrakurikuler pada awal semester 

dengan rapat bersama semua stakeholder madrasah yang ketentuan 

pemilihan ekstrakurikuler tersebut disesuaikan dengan bakat dan minat 

siswa. 

b. Pengorganisasian ekstrakulikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan. 

Manfaat dari pengorganisasian adalah agar terbentuk sebuah 

suasana kerja yang hormonis dan tidak saling membebani satu dengan 

yang lain karena sudah ada pembagian tugas masing-masing. 

Pengorganisasian yang mengandung koordinasi akan mendatangkan 

keuntungan pula berupa terpadunya berbagai kemampuan dan keahlian 
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para pelaksana kegiatan yang kesemuanya diarahkan pada sasaran 

yang telah direncanakan. 

Dalam praktek pengorganisasian pada pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah, diperlukan suatu tim yang secara struktural 

dibentuk berdasarkan keputusan yang ditetapkan dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam pembentukan tim ini 

diupayakan dengan mempertimbangkan susunan organisasi, 

pembagian tugas dan orang-orang yang ditunjukpun perlu dilihat latar 

belakangnya apakah memiliki visi dan misi yang sesuai dengan 

diadakannya kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan. sebagaimana hasil wawancara: 

Pengorganisasian dilakukan sesuai dengan kemampuan 

guru pada bidang masing-masing. Kepala madrasah 

memberikan kewenangan penuh kepada waka kesiswan 

dan kurikulum untuk mengorganisasikan semua struktur 

kepengurusan baik itu pramuka, dramband, pencak silat, 

tilawah Al-Qur‟an maupun rebana. Pengorganisasaian ini 

dimaksudkan agar semua ekstrakurikuler yang ada 

berjalan sesuai dnegan tupoksinya masing-masing.
21

 

 

Berikut pengorganisasian ektrakurikuler di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1.  

Kepengurusan  Ekstrakurikuler  

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut penjabaran tugas yang harus dilakukan oleh pengurus 

ekstrakurikuler MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo 

Grobogan: 

1) Kepala MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan, 

sebagai penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler mempunyai 

tugas yang berat karena bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

keseluruhan kegiatan ekstrakurikuler dan jalannya program. 

2) Waka kesiswaan diberikan tugas monitoring terhadap jalannya 

proses pembinaan ekstrakurikuler MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Kepala  

MTs Banat Tajul Ulum 

Waka Kesiswaan   Guru Kelas    

Penanggung Jawab  

Masing-Masing Ekstra    

1. Ekstra Pramuka 

2. Ekstra Drumband 

3. Ekstra Rebana 

4. Ekstra Tilawah Al-Qur‟an 

5. Ekstra Pencak Silat  
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Tanggungharjo Grobogan. Berdasarkan data yang diperoleh, tugas 

adalah : 

a) Membantu kepala MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan untuk mengurus dan mengelola 

pembinaan ekstrakurikuler dengan penuh tanggung jawab.  

b) Mengerjakan tugas-tugas yang bersifat administratif berkenaan 

dengan pelaksanaan pembinaan ekstrakurikuler MTs Banat 

Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan. 

3) Guru Ekstrakurikuler. Berdasarkan data yang diperoleh, tugas 

seorang guru ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan adalah: 

a) Merencanakan program latihan kegiatan ekstrakurikuler di 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan 

selama 1 tahun disesuaikan dengan kalender Pendidikan.  

b) Membina, melatih dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

bidang ekstrakurikuler yang diikuti. 

c) Mengadakan evaluasi terhadap peningkatan kemampuan siswa 

dalam bidang ekstrakurikuler yang diikuti.
22

 

Dari Paparan di atas, ditemukan bahwa bahwa dalam 

pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum 

Brabo Tanggungharjo Grobogan, telah menerapkan manajemen yang 

tepat dalam mengelola kegiatan tersebut. 
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c. Pelaksanaan ekstrakulikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan. 

Kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan dikelompokan menjadi dua yaitu, 

ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler 

wajib yaitu kegiatan ekstra yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi 

kelas VII, kelas VIII dan Kelas IX. Kegiatan tersebut diantaranya: 

pramuka, drumband. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan adalah 

kegiatan ekstra yang dipilih oleh siswa sesuai dengan minat dan bakat 

yang mereka miliki. Kegiatan tersebut antara lain: Tilawatil Qur‟an 

dan rebana .  

Hal tersebut sesuai dengan yang di ungkapkan oleh waka 

kurikulum MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan: 

Di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo 

Grobogan ini kegiatan ekstrakurikulernya dibagi menjadi 

dua yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler 

pilihan. Ekstrakurikuler wajib meliputi drumband dan 

pramuka sedangkan ekstrakurikuler pilihan diantaranya 

BTA, Tilawah Al-Qur‟an dan Rebana.
23

 

 

Adapun jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan 

ekstakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo 

Grobogan sebagaimana lampiran V tabel 8 adalah berikut: untuk 

ekstrakurikuler drumband dan pramuka wajib diikuti seluruh peserta 

didik dari kelas IV, V dan VI dengan jumlah 111 siswa. Sedangkan 
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kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan ekstra yang dipilih 

oleh siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, jumlah yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler pilihan rata-rata berkisar 20-30 siswa per 

ekstrakurikuler. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum 

Brabo Tanggungharjo Grobogan berjalan disetiap harinya setelah 

selesai kegiatan belajar mengajar. Kegiatan berjalan sesuai dengan 

jadwal yang telah disusun oleh koordinator ekstrakurikuler dan wakil 

kepala sekolah bagian kesiswaan. Hal tersebut sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh waka kesiswaan MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan yaitu: 

Dalam pelaksanaannya, alhamdulillah sudah berjalan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semuanya 

berjalan dengan lancar, jagi yang jadwalnya hari senin ya 

hari senin, yang hari selasa ya hari selasa, dan hari-hari 

lain juga seperti itu. Jadi semuanya berjalan dengan 

maksimal dan bagus.
24

 

 

Hal tersebut juga ditegaskan dalam kegiatan wawancara oleh 

waka kurikulum, bahwa: 

Untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di MTs 

Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan ini 

sudah kami atur sesuai yang ada di tertulis dalam 

dokumen Kurtilas MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan, dimana untuk ektrakurikuler 

digolongkan menjadi dua yaitu ektra wajib yang diikuti 

oleh seluruh peserta didik kelas VII, VIII dan kelas IX, 

dan ada ekstra pilihan. Untuk ekstra wajib itu memang 

harus diikuti semua peserta didik yaitu Pramuka dan 
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drumband, sedangkan untuk ekstra piliha peserta didik 

bisa memilih seperti tilawah Al-Qur‟an serta rebana.
25

 

 

Jadwal kegiatan ekstrakurikuler berjalan setiap harinya pukul 

14.00 WIB sampai pukul 15.30 WIB kecuali hari sabtu kegiatan 

ekstrakurikuler dimulai pukul 12.00 WIB karena kegiatan belajar 

mengajar selesai pukul 11.30 WIB. (lihat lampiran V tabel 8). 

Beberapa penjalasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pelaksanaan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan dilakukan dengan dua model pertama adalah 

ekstra wajib seperti pramuka dan drumband sedangkan ekstrakurikuler 

pilihan meliputi tilawah al-Qur‟an dan rebana. 

Kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan yang 

dilaksanakan setiap satu minggu sekali dalam bentuk penerapan sikap 

dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan 

dalam kegiatan Kepramukaan. Bersifat wajib, rutin, terjadwal, berlaku 

untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas, terjadwal, dan 

diberikan penilaian formal. 

Kegiatan ekstrakurikuler Qiro‟ah tilawah Al-Qur‟an adalah 

sebuah kegiatan seni membaca Al- Qur‟an dengan merdu. Dari 

kegiatan ini diharapkan akan muncul bibit-bibit unggul qori' dan 

qori'ah dari siswa-siswi di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan. 
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Ekstakurikuler Rebana. Ekstrakurikuler ini mempunyai tujuan 

yaitu melatih kedisiplinan dan kekompakan, melatih kerjasama. 

melatih kesabaran serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan 

YME. Kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan mampu menggali 

potensi dan bakat dari siswa-siswi khususnya dalam bidang seni musik 

bernafaskan islami (hadrah). 

Berlatih Pencak Silat akan memberikan jalan untuk lebih maju 

setahap lagi dalam menjaga kesehatan kita. Mungkin tak terbayang 

memang jika sebenarnya pengembangan olah raga prestasi pada 

sebuah Sekolah dapat melahirkan kebijakan menjaring atlet pada tahun 

ajaran baru untuk memperkuat barisan atlet di sekolah. 

d. Evaluasai dan pengawasan ekstrakulikuler di MTs Banat Tajul Ulum 

Brabo Tanggungharjo Grobogan. 

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsure pelaksanaan 

dan evaluasi. Jika dalam perencanaan diperlukan evaluasi agar tidak 

terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka dalam pelaksanaan 

program juga dilakukan pengawasan dan evaluasi agar kinerja program 

kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya sesuai dengan perencanaan. 

Evaluasi dalam PERMENDIKNAS Republik Indonesia No 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 18 

adalah pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan 

terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan 

berbagai jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. 
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Evaluasi dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk 

mengetahui realisasi prilaku kinerja guru di sekolah, apakah tingkat 

pencapaian tujuan pendidikan sesuai yang dikehendaki, kemudian 

apakah perlu diadakan perbaikan. 

Sebagaimana disampaikan oleh wakil kepala sekolah bagian 

kesiswaan sebagai berikut: 

Untuk kegiatan ekstrakurikuler itu kita evaluasi setiap 

triwulan sekali, evaluasi pertama biasanya bebarengan 

dengan ulangan tengah semester (UTS), untuk seluruh 

kegiatan itu berjalan apa tidak, sehingga diharapkan nanti 

disemester berikutnya yang belum berjalan dengan baik 

diharapkan bisa berjalan dengan baik.
26

 

 

Hal tersebut dipertegas oleh pembina kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka yaitu: 

Evaluasi dilakukan dengan berbagai pihak di lembaga. 

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan dilakukan secara 

kontinyu dan berkelanjutan. Setiap triwulan sekali guru 

Pembina menyampaikan laporan kepada koordinator 

ekstrakurikuler. Koordinator ekstra memberikan laporan 

kepada bagian kesiswaan. Kepala sekolah menerima 

laporan dari bagian kesiswaan setiap akhir tahun. Namun 

pada saat-saat tertentu ada juga pelaporan secara 

mendadak jika ditemui hal-hal yang sulit diatasi.
27

 

 

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa evaluasi 

kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan dilakukan tiga bulan sekali dengan 
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melibatkan berbagai pihak di lembaga seperti : kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah bagian 

kurikulum, koordinator ekstrakurikuler, dan para guru pembina 

kegiatan ekstrakurikuler. 

Hal yang dievaluasi kepada siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler meliputi kehadiran, keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dan hasil praktikum siswa. Adapun cara yang dilakukan 

dalam mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan adalah sebagai berikut: 

a) Tes tertulis dan praktek  

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam penelitian ini adalah 

sejauh mana ketercapaian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut dapat diwujudkan. Teknik evaluasi pembelajaran 

ekstrakurikuler yang diterapkan bervariasi. Ini menyesuaikan 

dengan jenis item yang akan dievaluasi. Biasanya penilaian yang 

sering dilakukan di sekolah ini yaitu penilaian yang sifatnya 

praktikum. Jarang sekali yang menggunakan teknik untuk 

mengukur ranah kognitif (tes tulis) karena pada dasarnya 

pembelajaran ekstrakurikuler ini diluar jam pelajaran sekolah dan 

bertujuan mengembangkan bakat dan minat siswa masing-masing. 

Tetapi tidak menutup kemungkinan juga menggunakan tes tulis 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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Evaluasi pembelajaran dilakukan satu semester, pedoman 

penilaian adalah kehadiran, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

serta hasil praktikum siswa. Hal tersebut diungkapkan oleh guru 

ekstrakurikuler menjahit pembina ekstrakurikuler pramuka 

“evaluasi kegiatan ekstrakurikuler kami lakukan setiap satu 

semester. Pedoman penilaian adalah kehadiran keaktifan dalam 

pembelajaran, serta karya yang pernah dibuat.
28

 

Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk 

ekstrakurikuler olahraga dan sebagainya tindak lanjutnya diikutkan 

lomba, itu salah satu cara sekolah mengetahui sejauhmana 

kemampuannya. 

b) Rapat Koordinasi Tim Ekstrakurikuler 

Proses kegiatan manajemen dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi yang secara kuntinyu ini diharapkan akan 

mampu menghasilkan prestasi baik yang berupa fisik (piala atau 

piagam) atau performence dalam kegiatan intern sekolah. Pada 

akhir tindak penilaian ini guru ekstrakurikuler, koordinator 

ekstrakurikuler, bagian kesiswaan, bagian kurikulum, dan kepala 

sekolah melakukan koordinasi lagi untuk mengevaluasi program 

ekstra selama setahun. 
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Tindak lanjut dari hasil evaluasi adalah untuk memperbaiki 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan pada 

periode berikutnya, jadi apabila ada permasalahan langsung 

diselesaikan. Seperti yang diungkapkan oleh wakil kepala sekolah 

bagian kesiswaan, “kalau ada masalah ya kita selesaikan, misalnya 

tidak berjalan itu kita cari akar permasalahannya itu apa.
29

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa MTs 

Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan menggunakan 

hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pada periode berikutnya. Perbaikan dilakukan 

dengan cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada periode ini supaya 

pelaksanaan berikutnya lebih baik. 

2. Faktor pendukung dan penghambat manajemen  ekstrakulikuler di 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan. 

Faktor pendukung dan penghambat dalam setiap kegiatan tentu 

ada. Tanpa faktor pendukung kegiatan yang dijalankan akan terhambat dan 

tidak dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan adanya faktor 

penghambat. Tanpa adanya faktor penghambat dalam setiap kegiatan maka 

kegiatan yang dilaksanakan tidak akan berkembang jika penghambat 

tersebut tidak diatasi dengan cara yang tepat. 
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Faktor pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat 

Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan yaitu sarana dan prasarana, 

dana kegiatan, siswa yang berkompeten, dan guru. 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan terletak pada 

siswa. Siswa sering tidak berangkat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

meskipun sudah memilih. Melihat dari presensi siswa, banyak siswa yang 

sering tidak masuk. Penyebabnya adalah karena kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan di sore hari setelah jam pelajaran selesai, siswa terkadang ada 

yang izin untuk beberapa hal. 

Seperti halnya yang disampaikan oleh pembina ekstrakurikuler 

pramuka bahwa “kendala yang dihadapi ini biasanya dari kehadiran siswa. 

Karena, untuk kegiatan ekstrakurikuler di laksanakan pada sore hari jadi, 

ada beberapa yang mungkin siswa tidak hadir karena beberapa hal”
30

 

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga mengungkapkan 

bahwa: 

yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler adalah siswa. Kalau dalam manajemen 

menurut saya sudah baik kendalanya itu malah pada siswa, 

meskipun siswa tersebut sudah memilih kegiatan ekstra 

yang mereka inginkan, tetapi dalam presensi kehadiran 

siswa kadang masuk kadang tidak. Maklum saja sekolahnya 

masih seperti ini istilahnya pinggiran motivasi anak itu 

masih kurang.
31
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Penghambat lain yang dihadapi dalam kegiatan ekstrakurikuler di 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan  yaitu kurangnya 

dana, sarana yang sudah tidak layak pakai dan cuaca yang terkadang 

menggangu proses kegiatan ekstrakurikuler. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh kepala sekolah “salah satu penghambat dalam kegiatan 

ekstrakurikuler adalah dana. Karena, mayoritas siswa-siswi kami ini 

kurang mampu, sehingga untuk dana kami memang harus pintar-pintar 

mencari donatur”
32

 

Cara mengatasi hambatan tersebut pihak sekolah melakukan 

berbagai hal yaitu membantu siswa dalam mencari dana atau donator agar 

kegiatan ekstrakurikuler dapat terlaksana, memberikan izin dalam 

penggunaan ruangan apabila kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di 

luar ruang mendapat gangguan dan pihak sekolah senantiasa melakukan 

perbaikan terhadap sarana yang sudah tidak layak pakai atau rusak. 

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum 

Brabo Tanggungharjo Grobogan yaitu sarana dan prasarana, dana 

kegiatan, siswa yang berkompeten, dan guru. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah terletak pada kehadiran siswa, minimnya dana, 

sarana dan sarana yang kurang layak pakai, dan faktor cuaca. 
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3. Peningkatan Bakat dan Minat Peserta Didik MTs Banat Tajul Ulum 

Brabo Tanggungharjo Grobogan. 

Upaya menigkatkan bakat dan minat siswa di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan dilakukan dengan intensifat 

kegiatan ektrakurikuler seperti drumband, pramuka, rebana, MTQ dan lain 

sebagainya seperti menjahit. Hal ini dilakukan sebagai usaha mengetahui 

potensi anak, bakat dan minat serta keunggulan yang ada dalam diri 

peserta didik. 

Untuk mengetahui peningkatan bakat dan minat MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan peneliti melakukan studi 

dokumentasi berkenaan dengan prestasi akademik dan non akademik. 

Ukurang mengetahui peningkatan bakat dan minat dicari melalui prestasi 

akademikdan non akademik karena bakat minat berdampak terhadap 

prestasi itu sendiri. Dengan anak memiliki bakat dan minat yang tepat 

pada akhirnya peserta didik akan unggu dalam memenangkan ajang 

perlombaan, kemenangan ini lah yang kemudian disebut prestasi. 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan telah 

mendapatkan banyak prestasi. ini menunjukkan adanya kualitas dan 

kuantitas yang selam ini menjadi dasar kebijakan mutu di madrasah  

tersebut. Prestai yang di dapat selain akademik juga termasuk prestasi non 

akademik. Diantaranya akan dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.7 

Bidang Akademik MTs Banat Tajul Ulum.
33

 

 

No Nama Kelas Jenis Prestasi Keterangan 

1 
Nailil Izzati Cahyaning 

Purnomo 

9 AG Akademik/ Siswi 

Teladan 
Rangking I 

2 Indaha Nawaya Kafabina 
9 AF Akademik dan siswi 

berprestasi 
Rangking I 

3 Inayah 9 AB Akademik Rangking I 

4 Sri Rahayu Ningsih 9 IS Akademik Rangking I 

5 Amalia Atina Salma 
9 AK Akademik dan 

teladan 
Ragking I 

6 Firyal Nisrina Q 8 AG Akademik Rangking I 

7 Eka Himayati Lutfa 8 AF Akademik Rangking I 

8 Kholida 8 ab Akademik Rangking I 

9 Ramadhani Khoirun Nisa 8 IS Akademik Rangking I 

10 Rina Rahmawati 8 AK Akademik Rangking I 

11 Alfa Nikmah 8 IB Akademik Rangking I 

12 Aini Tazkiyah 8 Alkin Akademik Rangking I 

13 Wafiqotul Ulya 7 AG Akademik Rangking I 

14 Intan Permata sari 7 AF Akademik Rangking I 

15 Aenur Rohmah 7 AB Akademik Rangking I 

16 Alfa Qurrota A‟yunina 7 IS Akademik Rangking I 

17 Khozinatul Muna 7 AK Akademik Rangking I 

18 Syafa Maestri 7 IB Akademik Rangking I 

19 Hasna Salma Fuadya 7 Alki Akademik Rangking I 

 

Selain prestasi non akademik menjadi salah satu bukti otentik 

bakat dan minat siswa, karena siswa yang berbakat akan selalui mendapat 

juaran dan menjadi yang terbaik. MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan telah mendapatkan banyak prestasi non 
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akademik, prestasi non akademik yang diraih merupakan bukti komitmen 

madrasah dalam terus meningkatkan bakat dan minat siswa. Adapun 

prestasi non akademik diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Bidang Non Akademik MTs Banat Tajul Ulum.
34

 

 

No Nama Kelas Jenis Prestasi Keterangan 

A MTQ    

 1. Azka Umamah 7 AF 
Juara 1 MTQ ( 

PORSEMA ) 

Tingkat 

Kabupaten 

B PRAMUKA    

 1. Annisa Nur Laila 8 AG 
Juara III LCT 

Kepramukaan 

Tingkat 

Kecamatan 
 2. Sugiati 9 IS 

 3. Umi Setyaningsih 9 AK 

 4. Ervina Dyah Kholifah 9 AG 

Juara II Jambore 

Ranting 

Tingkat 

Kecamatan 

 5.  Rikhatul Farikah 9 AK 

 6. Arina Manasikana 9 AK 

 7. Faizun Mubayanah 9 IS 

 8. Fikroh Nabila 9 IS 

 9. Nafisa Tunnisa 9 AF 

 10. Jazilatul Himmah 9 AG 

 11. Dewan Galang 
- 

Jambore Cabang 
Tingkat 

Kabupaten 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pelaksanaan 

ekstrakulikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo 

Grobogan. 

a. Perencanaan  

Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan dilakukan setiap awal tahun 

ajaran baru. Perencanan dilakukan melalui rapat koordinasi Hal-hal 

yang direncanakan meliputi peserta kegiatan ekstrakurikuler, guru, 

sarana prasarana, dana, dan jadwal kegiatan. Hal-hal yang 

direncanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan tersebut sesuai dengan 

lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 

A Tahun 2013, perencanaan kegiatan ekstrakurikuler mengacu pada 

jenis-jenis kegiatan yang memuat unsur-unsur: sasaran kegiatan, 

subtansi kegiatan, pelaksana kegiatan dan pihak-pihak terkait, serta 

keorganisasiannya, waktu dan tempat, dan sarana. 

Pihak yang terlibat dalam perencanaan kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum, koordinator kegiatan 

ekstrakurikuler, dan guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler. Unsur- 

unsur yang terlibat dalam perencanaan kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut sudah sesuai dengan yang ada di panduan pengembangan diri 
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yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SD/MI 2010, bahwa unsur 

yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah kepala 

sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru, 

pembina dan pelatih. 

Pemilihan guru kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan dilakukan dengan cara 

menunjuk guru yang berkompeten dibidangnya. Para guru pembina 

tidak hanya guru dari lingkungan MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan saja, tetapi juga melibatkan guru dari luar 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan. Penetapan 

guru tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, bab vi, pasal 28, butir 1 pendidik 

harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Ketersediaan  dana merupakan salah satu syarat untuk dapat 

dilakukannya berbagai kegiatan. Dana merupakan salah satu penentu 

keberhasilan suatu kegiatan, tanpa di dukung dana suatu kegiatan tidak 

dapat berjalan lancar bahkan mungkin tidak dapat berjalan sama sekali. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler, dana digunakan untuk memenuhi 

segala kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan 

lancar. Tersedianya dana kegiatan ekstrakurikuler diartikan sebagai 
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besarnya dana yang disediakan oleh sekolah guna memberi kemudahan 

kepada peserta dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

Pendanaan kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum 

Brabo Tanggungharjo Grobogan dibebankan kepada sekolah yaitu 

menggunakan dana komite sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 tentang 

Pembinaan Kesiswaan, bab V pasal 6 ayat 1 bahwa “pendanaan 

pembinaan kesiswaan di madrasah dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)”. 

Hasil observasi peneliti tentang kerangka acuan atau 

perencanaan yang dibuat oleh kepala sekolah dan waka kesiswaan di 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan menunjukkan 

bahwa perencanaan yang dibuat jelas acuan dan tujuannya. Misalnya 

saja dalam kegiatan ekstrakurikuler Mading, Dengan mengadakan 

pelatihan, sudah dibuatkan kerangka acuan siapa mengikuti kegiatan, 

jadwal kegiatan, pemateri hingga dana yang dibutuhkan dalam 

kegiatan tersebut sudah dipersiapkan. 

Namun hubungan kerja dengan pengurus yayasan kadang 

terkendala, umumnya kegiatan kegiatan yang dilakukan sekolah dalam 

kaitannya peningkatan prestasi non-akademik, selama ini cenderung 

bersifat insidentil berdasarkan kebutuhan mendesak . Tidak ada 

program yang dilakukan melalui perencanaan yang benar-benar 

matang. 
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Manajemen menempatkan perencanaan sebagai fungsi organik 

manajerial yang pertama karena perencanaan merupakan langkah 

konkret yang pertama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. 

Semakin matang dan terperincinya sebuah perencanaan maka akan 

semakin mudah melakukan kegiatan manajemen.  

b. Pengorganisasian  

Mencermati pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler di MTs 

Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan, Kepala madrasah 

membentuk Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum dan Wakil 

Kepala Madrasah Bidang Kesiswaa, dan pembina ekstrakurikuler 

dalam hal pengorganisasian. Tugas kedua wakil kepala ini adalah 

membantu kepala madrasah dalam mengorganisasikan. Namun, dalam 

praktiknya terdapat komponen-komponen pengorganisasian yang 

belum terlaksana secara optimal sesuai dengan program 

esktrakurikuler. Namun hal tersebut masih bisa diatas dengan baik 

jalan musyawarah saling membantu dan memberikan solusi. 

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pada fungsi 

pengorganisasian terdapat hal yang berkaitan dengan penetapan tugas-

tugas untuk dilakukan, siapa yang melakukannya, bagaimana tugas-

tugas itu dikelompokkan, siapa yang melaporkan kepada siapa dan di 

mana keputusan dibuat serta terdapat konsep tanggung jawab, 

wewenang, pendelegasian, dan pertanggungjawaban.
 
Tambah lagi, di 

dalam pengorganisasian dilakukan hal-hal seperti: 1) penerimaan 
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fasilitas, perlengkapan dan staf untuk melaksanakan rencana, 2) 

pengelompokan dan pembagian kerja, 3) pembentukan struktur 

kewenangan, 4) penentuan metode kerja dan prosedurnya, dan 5) 

pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi.  Dengan demikian 

pada fungsi pengorganisasian terdapat kerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama. 

Berdasarkan pelaksanaan pengorganisasian kegiatan 

ekstrakurikuler di pendapat para ahli di atas, pelaksanaan fungsi 

pengorganisasian kegiatan ekstrakurikluer pada kelas di MTs Banat 

Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan sudah sepenuhnya 

berjalan. Meskipun masih terdapat wewenang yang belum terlaksana 

sepenuhnya dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler siswa serta 

kelas atas dan perekrutan guru ekstrakurikluer di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan.  

Manajemen adalah istilah yang sangat sulit untuk didefinisikan 

dan pekerjaan pemimpin yang sulit untuk diidentifikasikan dengan 

teliti. Manajemen merupakan usaha atau tindakan ke arah pencapaian 

tujuan; atau manajemen merupakan sistem kerja sama; dan manajemen 

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

sumber-sumber lainnya. 

Pengelolaan manajemen ekstrakurikluer yang ditangani pada 

ahlinya di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan 

yaitu orang yang berpotensi dalam bidang tersebut, dengan 
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penempatan yang tepat diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai 

dengan apa yang dikehendaki madrasah.  

c. Pelaksanaan  

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MTs Banat 

Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan pada hakikatnya 

merupakan bentuk pembinaan terhadap siswa. Sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 

tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan pasal 3 ayat 1 bahwa 

pembinaan kesiswaan meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan 

kokurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan untuk 

membina siswa dalam bidang non akademik. Tujuannya untuk 

mengusahakan agar peserta didik tumbuh dan berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan, melalui 

pengembangan segala potensi yang dimiliki peserta didik. 

Dalam pelaksanan kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan dikelompokan menjadi dua 

yaitu, ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. 

Ekstrakurikuler wajib yaitu kegiatan ekstra yang wajib diikuti oleh 

seluruh siswa-siswi kelas VII, VIII dan kelas IX di MTs Banat Tajul 

Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan. Kegiatan tersebut diantaranya: 

drumband dan pramuka. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan antara lain: 

tilawah Al-Qur‟an dan Rebana. 
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Hal tersebut sesuai dengan lampiran III Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 menyatakan 

bahwa Peserta didik harus mengikuti program ekstrakurikuler wajib 

(kecuali bagi yang terkendala), dan dapat mengikuti suatu program 

ekstrakurikuler pilihan baik yang terkait maupun yang tidak terkait 

dengan suatu mata pelajaran di satuan pendidikan tempatnya belajar. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum 

Brabo Tanggungharjo Grobogan berjalan disetiap harinya setelah 

selesai kegiatan belajar mengajar. Kegiatan berjalan sesuai dengan 

jadwal yang telah disusun oleh koordinator ekstrakurikuler dan wakil 

kepala sekolah bagian kesiswaan. Adapun jadwal kegiatan 

ekstrakurikuler berjalan setiap pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.30 

WIB kecuali hari sabtu kegiatan ekstrakurikuler dimulai pukul 12.00 

WIB karena kegiatan belajar mengajar selesai pukul 11.30 WIB. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan drumband 

wajib diikuti seluruh peserta didik dari kelas VII, VIII dan IX dengan 

jumlah 111 siswa. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah 

kegiatan ekstra yang dipilih oleh siswa sesuai dengan bakat dan 

minatnya, jumlah yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan rata-

rata berkisar 20-30 siswa per ekstrakurikuler. 

Kunci keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTs 

Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan terletak pada faktor 

kepemimpinan merupakan hal yang benar adanya. Dengan kata lain, 



 

 

95 

pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus 

urusan rakyat atau bawahannya. Demikian halnya kegiatan 

ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo 

Grobogan akan dapat dicapai apabila para pembina menjalankan tugas 

tersebut dengan baik dan bijaksana. 

d. Evaluasi 

Langkah selanjutnya dalam manajemen kegiatan 

ekstrakurikuler adalah melakukan evaluasi. Menurut Eka Prihatin 

evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data menganalisis informasi 

tentang efektifitas dan dampak dari suatu tahap atau keseluruhan 

program.  Merujuk pada pendapat tersebut berarti evaluasi merupakan 

suatu kegiatan penting yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

kegiatan yang dijalankan. Evaluasi yang baik tidak hanya dilakukan 

pada tahap akhir pelaksanaan, namun dari awal sampai akhir 

pelaksanaan kegiatan. 

Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi 

yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Apabila dalam proses terjadi 

penyimpangan /hambatan/ penyelewengan segera dilakukan tindakan 

koreksi. Untuk memperoleh hasil yang lebih efektif, pengawasan 

dilakukan bukan hanya di akhir tetapi pada setiap proses manajemen. 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan 

evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal yang dievaluasi 

meliputi target yang telah ditetapkan, seperti target juara yang ingin 
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diraih sekolah. Jumlah pertemuan yang harus dipenuhi dalam satu 

semester, partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan hasil 

dari pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler. 

Setiap hasil evaluasi yang didapat pasti digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan pada pelaksanaan 

kegiatan selanjutnya. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan 

informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam 

pengambilan keputusan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh sekolah adalah digunakan untuk memperbaiki 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada periode berikutnya. 

Evaluasi dan pengawasan pada kegiatan ekstrakurikuler di MTs 

Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan dimana dilakukan 

secara tersistem dalam bentuk kegiatan kepala sekolah juga selaras 

dengan teori dalam perspektif Islam. Pengawasan dalam Islam terbagi 

menjadi dua. 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. Pengendalian 

merupakan kegiatan pengadaan sistem pelaporan yang serasi dengan 

struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, 
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mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan kaitannya 

dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi dan memberikan ganjaran. 

2. Faktor pendukung dan penghambat manajemen  ekstrakulikuler di 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan. 

Dengan adanya faktor pendukung, semua kegiatan ekstrakurikuler 

akan berjalan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dengan 

adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan dapat 

meningkatkan kualitas dan kelancaran apabila ditangani dan dikelola 

secara baik dan benar. 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di 

MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan ini yaitu sarana 

dan prasarana yang sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dana yang digunakan 

untuk membiayai semua kebutuhan atau keperluan dari pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler, para siswa yang sangat antusias dalam mengikuti 

atau melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, serta guru pembina 

yang kompeten dibidangnya. 

Selain adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler ini ada pula faktor penghambat yang dapat menghambat 

jalannya kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Faktor yang menghambat 

jalannya kegiatan ekstrakurikuler di MTs Banat Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan yaitu kehadiran siswa, kekurangan dana untuk 
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mengadakan atau melaksanakan kegiatan suatu kegiatan ekstrakurikuler. 

Selain itu ada juga faktor cuaca. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler yang 

membutuhkan tempat yang luas seperti drumband. 

Cara mengatasi hambatan tersebut pihak sekolah melakukan 

berbagai hal yaitu membantu siswa dalam mencari dana atau donatur agar 

kegiatan ekstrakurikuler dapat terlaksana, memberikan izin dalam 

penggunaan ruangan apabila kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di 

luar ruang mendapat gangguan dan pihak sekolah senantiasa melakukan 

perbaikan terhadap sarana yang sudah tidak layak pakai atau rusak. 

Dengan penanganan yang baik dan benar, dapat menjadikan kegiatan 

ekstrakurikuler lebih berkembang dan meningkat menjadi lebih baik. 

Musyawarah menjadi solusi dalam menangani kendala  yang ada 

merupakan cara yang terbaik sebagai bantuk akhlak manusia ketika 

terkena permasalahan. Kerjasama antar sesama tim menjadi bagian dari 

ajaran al-Qur‟an dalam menyelesaikan masalah.  

Kesimpulannya bahwa terus berbenah diri dalam menata sistem 

kegiatan ekstrakurikluer di MTs Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo 

Grobogan. Faktor pendorong kami maksimalkan agar semakin lebih baik 

sedangkan faktor penghambat terus kami upayakan penakannya agar bisa 

ditangani dan dicarikan solusinya. 
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3. Peningkatan Bakat dan Minat Peserta Didik MTs Banat Tajul Ulum 

Brabo Tanggungharjo Grobogan. 

Prestasi akademik maupun non akademik peserta didik MTs Banat 

Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan berdasarkan hasil temuan 

penelitian telah banyak diraih ini bukti keseriusan dalam meningkatkan 

bakat dan minat. Ini menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam 

meningkat kualiats mutu. Karena prestasi tidak akan di dapat apabila 

pengembangan bakat dan minat tidak dilakukan secara serius dan 

berkelanjutan. 

Prestasi non akademik yang diraih diantaranya seperti pramuka 

merupkan salah satu prestasi non akademik sebagaimana pendapat Syaiful 

Bakhri Djamarah menjelaskan bahwa Prestasi belajar adalah penilaian 

pendidikan tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang dipelajari di 

sekolah yang menyangkut pengetahuan atau ketrampilan yang dinyatakan 

sesudah hasil penelitian. 

Sedangkan prestasi akademik yang diraih oleh peserta didik MTs 

Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan berdasarkan hasil 

temuan prestasi belajar diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program pengajaran. 

Indikator prestasi belajar adalah pengungkapan hasil belajar yang meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 

proses belajar siswa. Ranah yang dimaksud antara lain ranah cipta, rasa 

dan karsa. 



 

 

100 

Prestasi akademik yang diraih oleh merupakan peserta didik MTs 

Banat Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan merupakan bagian dari 

jenis prestasi dibidang kognitif dan prestasi non akademik termasuk ke 

dalam prestasi dibidang psikomotorik. Hal ini selaras dengan teori Bloom 

dkk yang dikutip oleh Oemar Hamalik, mengkategorikan prestasi belajar 

kedalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif, meliputi kemampuan 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

ranah afektif, meliputi prilaku penerimaan, sambutan, penilaian, organisasi 

dan karakterisasi, dan ranah psikomotorik meliputi kemampuan motorik 

berupa persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian pola gerakan dan kreativitas. 

E. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini dapat dikatakan jauh dari sempurna, tapi setidaknya hasil 

penelitian ini dapat diambil manfaatnya dan dijadikan referensi untuk 

dikembangkan lagi ke arah yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa adanya 

keterbatasan dalam memperoleh data dalam penelitian. Adapun keterbatasan 

pada waktu penelitian yang dirasakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

Keterbatasan waktu Penelitian yang dilakukan terpancang oleh waktu. 

Karena waktu yang digunakan sangat terbatas, maka hanya dilakukan 

penelitian sesuai keperluan yang berhubungan saja. Walaupun waktu 

penelitian cukup singkat akan tetapi bisa memenuhi syaratsyarat dalam 

penelitian.  Keterbatasan Tempat Penelitian yang dilakukan di MTs Banat 
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Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan dan dibatasi pada tempat 

tersebut. Hal ini memungkinkan diperoleh hasil yang berbeda jika dilakukan 

di tempat yang berbeda. Akan tetapi kemungkinannya tidak jauh berbeda dari 

hasil penelitian ini.  Keterbatasan kemampuan suatu penelitian tidak terlepas 

dari pengetahuan, disadari bahwa peneliti mempunyai keterbatasan 

kemampuan, khususnya dalam pengetahuan untuk membuat karya ilmiah. 

Tetapi telah diusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian 

sesuai dengan kemampuan keilmuan serta bimbingan dari dosen pembimbing. 


