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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah sistem yang terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara 

aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Sarbini, 2011:21). 

Menurut Azyumardi Azra dalam buku Manajemen Peserta Didik karangan 

Badrudin, pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi untuk 

menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara lebih efektif dan 

efisien. Melalui pendidikan diharapkan lahir generasi muda yang berkualitas, 

memiliki wawasan yang luas, berkepribadian, dan bertanggung jawab untuk 

kepentingan masa depan (Badrudin, 2013: 2). 

Kemajuan dan kekuatan suatu bangsa tidak hanya pada melimpahnya 

kekayaan dan seberapa hebat kecanggihan alat-alat kerja yang dimilikinya. Tetapi 

juga terletak pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan 

sumber daya manusia yang berkualitas dapat mengelola dan memanfaatkan 

kekayaan dengan sebaik-baiknya. Serta dengan sumber daya berkualitas pula 

dapat menjalankan  dan menciptakan alat-alat itu. Agar terciptanya sumber daya 

manusia berkualitas, proses yang harus dilakukan adalah dengan pendidikan. 

Proses ini akan menumbuhkembangkan potensi-potensi pribadi manusia secara 
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utuh. Karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok (basic needs) manusia 

dalam menjalani proses kehidupannya dan menentukan tingkat kedudukannya 

diantara sesamanya. Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan adanya proses 

pemerataan kesempatan pendidikan (education for all) menyentuh diseluruh 

lapisan masyarakat. Proses pembangunan pemerataan kesempatan pendidikan ini 

pada akhirnya menimbulkan ledakan pendidikan (education explotion), dan 

efeknya memberikan peningkatan mutu secara signifikan dalam pengembangan 

sumber daya manusia bagi suatu bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tidak 

lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya sebagai 

modal dasar pembangunan (Fatah Syukur, 2011:37). 

Dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” 

 

Adapun tujuan pendidikan di madrasah atau sekolah ini sesuai dengan apa 

yang tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai berikut : 

Bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar jadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Sekolah sebagai tempat untuk merealisasikan dari tujuan pendidikan 

nasional, seperti yang telah dijelaskan di atas yang tertuang dalam UU RI No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya lembaga 



3 
 

 

pendidikan tersebut maka proses pembentukan watak dan pengembangaan potensi 

peserta didik akan bisa tersistematis. 

Kurikulum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk 

mempengaruhi belajar anak, baik didalam atau diluar kelas (Syarifuddin Nurdin, 

2005:32). Kurikulum juga tidak hanya diartikan terbatas pada mata pelajaran saja, 

akan tetapi kurikulum juga diartikan sebagi suatu aktifitas apa saja yang dilakukan 

sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu 

tujuan dalam pembelajarannya. Kegiatan ekstrakurikuler disusun bersamaan 

dengan membuat kisi-kisi kurikulum dan materi pelajaran. Itu artinya, kegiatan 

tersebut merupakan bagian dari pelajaran sekolah dan kelulusan siswa pun 

dipenuhi oleh aktivitasnya dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

Tujuan pendidikan agama di sekolah itu sendiri adalah untuk membentuk 

manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh kepada Tuhannya dalam 

menjalankan ibadah dengan menekankan pada pembinaan kepribadian. Tentu 

saja, tujuan mulia ini tidak serta merta menjadi tanggung jawab mata pelajaran 

pendidikan agama semata, tetapi menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran 

yang diajarkan di sekolah, walaupun tentu penekanannya berbeda. Dua jam 

pelajaran pendidikan agama di sekolah selama satu minggu tentu tidak mungkin 

mampu menjangkau tujuan mulia ini, oleh karenanya perlu ada upaya-upaya lain 

yang menunjang bagi ketercapaian tujuan pendidikan agama di sekolah. Salah 

satu upaya tersebut adalah dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan di sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan 
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ekstrakurikuler keagamaan merupakan bagian integral dari pembelajaran 

pendidikan agama di sekolah. 

Adapun ayat Al-Quran mengenai potensi beragama yang dimiliki manusia: 

    

   

  

  

  

   

     

  

   

   

  

 
“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari 

sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau 

Tuhan kami), kmi menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari 

kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-

orang yang lengah terhadap Ini (keEsaan Tuhan)". (QS Al-A’raf : 172). 

  

Berdasarkan informasi tersebut terlihat dengan jelas bahwa manusia secara 

fitri merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. Hal 

demikian sejalan dengan petunjuk Nabi dalam salah satu haditsnya yang 

mengatakan bahwa setiap anak dilahirkan memiliki fitrah (potensi beragama), 

maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, 

Nasrani atau Majusi. Karena demikian pentingnya menumbuhkembangkan dan 

memelihara potensi keagamaan yang ada dalam diri manusia, maka pada saat 

kelahirannya yang pertama kali diperdengarkan kepada manusia adalah nama 

Allah dengan cara memperdengarkan suara adzan pada telinga sebelah kanannya 

dan iqomat pada telinga sebelah kirinya. (Abuddin Nata: 1998: 17-18) 
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Menurut Arikunto. S dalam buku Manajemen Peserta Didik karangan Eka 

Prihatin, mengutarakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan 

di luar struktur program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan (Eka 

Prihatin, 2011:164). 

Ekstrakurikuler keagamaan adalah berbagai program kegiatan yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran dalam rangka memberikan arahan bagi 

peserta didik untuk dapat mengamalkan ajaran agama yang diperolehnya melalui 

kegiatan belajar di kelas serta untuk mendorong pembentukan pribadi peserta 

didik dan penanaman nilai-nilai agama dan akhlak karimah peserta didik. 

Tujuannya adalah membentuk manusia yang terpelajar dan bertaqwa kepada Allah 

SWT. (Kementrian Agama RI, Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan 

Agama Islam, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005:9). 

Oleh karena itu, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan perlu diadakan. Pada 

dasarnya kegiatan ekstrakurikuler  di dunia sekolah ditujukan untuk menggali dan 

memotivasi siswa dalam bidang tertentu. Karena itu, aktivitas kegiatan 

ekstrakurikuler harus disesuaikan dengan hobi serta kondisi siswa. Sedangkan 

tujuan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan adalah untuk membantu dan 

meningkatkan bakat juga potensi siswa beragama berkembang. Sehingga kegiatan 

ekstrakurikurler keagamaan dapat meningkatkan pengalaman ajaran Islam serta 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.  

Dari hasil penelitian pada tanggal 03 sampai 15 November 2014, kegiatan 

eksrakurikuler keagamaan di MTs Negeri Garut sampai sejauh ini belum 

mendapat perhatian yang serius dari pihak madrasah, hal ini terbukti dengan 
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kurangnya dari fasilitas sarana prasarana . Umumnya sekolah menyelenggarakan 

beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan 

minat dan bakatnya, akibatnya tentu ketika tidak ada yang memilih kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan, maka eksistensi kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

pun menjadi tidak berfungsi. Oleh karenanya perlu dipikirkan bagaimana 

mengelola kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini menjadi sebuah kegiatan yang 

dapat diikuti oleh seluruh siswa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

kepribadian siswa. Dalam hal ini, tentu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan itu 

perlu dikelola dengan suatu manajemen ekstrakurikuler keagamaan yang efektif 

(wawancara langsung dengan bapak Asep Sulaeman). 

Di MTs Negeri Garut kegiatan (Hadrah, Tahfidz, ikatan Remaja Mesjid, 

Nasyid, Kasidah, marawis, praktek ibadah manasik haji, BTQ, Qiroah, Wisata 

Rohani, Pesantren Kilat di bulan Ramadhan, dan PHBI) merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di luar jam sekolah yang penting untuk diikuti dalam 

upaya menumbuhkan kecintaan terhadap agama dan membentengi siswa dari 

hidup budaya barat yang tidak sesuai dengan Islam. Berangkat dari latar belakang 

di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Manajemen 

Ekstrakurikuler Keagamaan (Penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Garut)”. 

B. Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan sebagimana yang 

diharapkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana latar alamiah MTs Negeri Garut? 
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2. Bagaimana pengelolaan penyusunan program ekstrakurikuler keagamaan di 

MTs Negeri Garut ? 

3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan 

manajemen ekstrakurikuler keagamaan di MTs Negeri Garut? 

4. Bagaimana hasil peningkatan mutu pembelajaran di MTs Negeri Garut 

melalui manajemen ekstrakurikuler keagamaan ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah : 

1. Untuk mengetahui latar alamiah MTs Negeri Garut? 

2. Untuk mengetahui pengelolaan penyusunan program ekstrakurikuler 

keagamaan di MTs Negeri Garut ? 

3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam 

pelaksanaan manajemen ekstrakurikuler keagamaan di MTs Negeri Garut? 

4. Untuk mengetahui hasil peningkatan mutu pembelajaran di MTs Negeri 

Garut melalui manajemen ekstrakurikuler keagamaan ? 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Kegunaan teoritik dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

karya ilmiah yang dapat menambah khasanah keilmuan dalam dunia 

pendidikan. 

2. Diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan dan pelaksanaan 

manajemen ekstrakulikuler di MTs Negeri Garut. 
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3. Secara pragmatis diharapkan menjadi inspirasi bagi pengembangan 

manajemen ekstrakulikuler di MTs Negeri Garut. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Manajemen adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga 

atau sekolah yang bersifat manusia maupun non manusia, sehingga tujuan 

organisasi, lembaga atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien 

(Sulistyorini, 2009:11). 

Menurut (Hasibuan, 2007:2) dalam buku Manajemen Peserta Didik 

karangan Badrudin, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan. 

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan 

sebagai ilmu, karena menurut Luther Gulick manajemen dipandang sebagai suatu 

bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan 

bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat, karena menurut Follet 

manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain 

menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi 

oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para 

professional dituntut oleh suatu kode etik (Barnawi: 2012:15). Atas dasar seperti 

itu, maka penelitian ini mengambil jenis pola pengembangan manajemen, yang 

akan mengkaji suatu pola yang dapat dideskripsikan untuk dapat dijadikan suatu 

acuan dalam proses lembaga pendidikan lain untuk setting yang relatif sama 

seperti di Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut. 

Salah satu kelemahan pembinaan keagamaan dalam konteks masyarakat 

muslim adalah kurang terkelolanya pembinaan tersebut dalam sebuah sistem 
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manajemen yang efektif. Padahal kalau kita mengacu kepada ungkapan Imam Ali 

k.w. yang menyatakan bahwa kebaikan yang tidak terorganisir dapat dikalahkan 

oleh kebatilan yang terorganisir, maka hal ini pada dasaranya adalah sebuah sinyal 

tentang pentingnya manajemen dalam segala aktivitas kebaikan. Oleh karena itu, 

agar kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah mampu mencapai tujuan yang 

diharapkan, tentu harus berangkat dari pengelolaan yang baik. Dalam hal ini 

dibutuhkan sebuah manajemen ekstrakurikuler keagamaan yang baik. 

Sebagai salah satu garapan bidang manajemen pendidikan pada tingkat 

persekolahan, ruang lingkup aktifitas manajemen ekstrakurikuler keagamaan juga 

mengacu pada fungsi-fungsi manajemen. Banyak teori-teori yang berbicara 

mengenai fungsi-fungsi manajemen, salah satunya yang paling sederhana adalah 

fungsi manajemen menurut G.R. Terry dalam buku Manajemen karangan Malayu 

S.P Hasibuan (2011:38) yaitu meliputi fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan 

(controlling). 

1. Perencanaan (Planning) 

Langkah awal dalam sebuah proses manajemen adalah melakukan proses 

perencanaan. Perencanaan sebagai tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang 

akan dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan juga sering disebut 

jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini 

dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang (Nanang Fatah, 

2001:49). 
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Jika dilihat dari sudut pandang Islam, perencanaan adalah suatu yang sangat 

diperlukan karena dalam Islam sendiri kita diajarkan agar kita selalu berencana. 

Itu yang menjadikan perencanaan menjadi hal yang perlu dilakukan untuk 

menentukan sesuatu agar tercapainya tujuan. Dalam Al-Quran surah al-Hasyr ayat 

18, Allah berfirman yang artinya “.....Dan hendaklah setiap diri memperhatikan 

apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok....” 

Setelah program dipilih, maka langkah selanjutnya adalah membuat 

keputusan. Keputusan inilah yang kemudian menghasilkan rencana atau program 

kerja yang merupakan keluaran atau hasil dari proses perencanaan. Setelah 

keputusan diambil maka program/rencana kerja tersebut tinggal 

diimplementasikan. 

2. Pengorganisasian (Organizing)  

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2011:40) pengorganisasian adalah suatu 

proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap 

aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang 

secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-

aktivitas tersebut.  

Sedangkan memurut G.R Terry dalam buku manajemen karangan Malayu 

(2011:40) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan 

kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama 

secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 
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melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna 

mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

3. Pelaksanaan (Actuating) 

Setelah proses perencanaan dilakukan hingga menghasilkan rencana kerja, 

maka langkah selanjutnya adalah langkah pelaksanaan. Pelaksanaan pada 

hakikatnya merupkan aktualisasi dari rencana kerja yang telah disusun. Fungsi 

pelaksanaan meliputi proses mengoperasionalkan desain atau rencana itu dengan 

menggunakan berbagai strategi kebijakan dan kegiatan yang terarah secara jelas, 

menggunakan tenaga manusia, dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan.  

Sebagai sebuah sistem, maka implementasi kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan diawali dengan masukan (input). Masukan dasar dalam kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan adalah siswa itu sendiri. Untuk memperoleh masukan 

berupa siswa maka dilakukan langkah penerimaan siswa. Setelah masukan berupa 

siswa itu tersedia kemudian dilanjutkan pada tahapan transformasi atau prosesi. 

Pada langkah ini siswa dibina dan dikembangkan dengan berbagai aktivitas 

pembinaan kesiswaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan. 

4. Pengawasan (Controlling) 

Menurut Harold Kontz dalam buku karangan Malayu (2011:41) pengawasan 

adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kinerja agar rencana-

rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara. 

Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2007:8) penelitian kualitatif 

melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan 
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(entity). Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya 

kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan  yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan 

dari konteksnya. Menurut mereka hal tersebut didasarkan atas beberapa asumsi : 

(1) tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat, karena itu hubungan 

penelitian harus mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks untuk keperluan 

pemahaman; (2) konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu 

penemuan mempunyai arti bagi konteks yang lainnya, yang berarti bahwa suatu 

fenomena harus diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan; dan (3) sebagian 

struktur nilai kontekstual bersifat determinatif terhadap apa yang dicari (Moleong: 

2007:8). 

Dalam buku Manajemen Peserta Didik (Badruddin, 2003:178) menurut 

Peraturan Mentri Agama RI No 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan 

agama pada sekolah, dijelaskan tugas, fungsi dan kegiatan yang tercakup dalam 

pengelolaan ekstrakurikuler PAI disebutkan sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam, 

yaitu menyusun program kerja baik jangka pendek, menengah maupun 

jangka panjang. Mengatur kegiatan pelatihan, bimbingan, dan 

penilaian (evaluasi), dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan 

(RAB) dan belanja ekstrakurikuler PAI. 

b. Menyelenggarakan administrasi kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan 

Agama Islam. 

c. Pembinaan sarana dan prasarana yang meliputi perencanaan, 

pengadaan dan pemeliharaan. 

d. Menjalin hubungan/ komunikasi dengan orang tua, peserta didik, 

lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dan masyarakat 

 

Atas dasar asumsi seperti itu, penelitian dengan pendekatan kualitatif ini 

akan mengkaji masalahnya dilandasi dengan kajian mengenai latar alamiah 
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mengenai keberadaan Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut sebagai setting 

penelitian. 

Pendidikan merupakan kegiatan internalisasi dan pewarisan nilai budaya 

dalam masyarakat. Dari sudut pendekatan kebudayaan, proses dan keberadaan 

pendidikan dapat diamati dari berbagai wujud ekspresi budaya dalam berbagai 

bentuknya. Dapat diamati dari nilai,  ide dan gagasannya; dari aktifitas yang 

dilakukannya;  dan dari wujud benda fisik sarana dan bekas-bekas yang pernah 

ditinggalkannya sebagai hasilnya. Seperti menurut Koentjaraningrat ( 1990:180) 

bahwa wujud kebudayaan itu ada tiga, yaitu: (1) wujud kebudayaan sebagai suatu 

kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan 

sebagainya; (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta 

tindakan berpola mantap dari manusia dalam masyarakat; dan (3) wujud 

kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan teori kebudayaan 

sebagai landasan afiliasi ilmunya. Atas dasar itu, ketiga wujud kebudayaan 

tersebut di atas  dijadikan dasar sistimatisasi rumusan masalah untuk menganalisis 

deskriptif manajemen ekstrakulikuler keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Garut. Kajian ini terkait dengan ide dan alasan dipilihnya suatu manajemen 

ekstrakulikuler keagamaan dan konsepnya; aktifitas kegiatan pelaksanaannya, dan 

hasil produk yang dicapainya. 

Faktor penunjang adalah segala hal yang membantu dan mendukung 

terhadap pelaksanaan pendidikan dan dalam mencapai tujuan. Sedangkan faktor 

penghambat adalah segala hal yang dapat mempengaruhi, memperlambat terhadap 
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pelaksanaan pendidikan dan dalam meraih tujuan. Faktor penunjang dan faktor 

penghambat dapat bersumber dari faktor intern maupun faktor ekstern. 

Pengkajian terhadap faktor penunjang dan penghambat merupakan usaha 

untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari sebuah sistem, sehingga dengan 

ditemukannya faktor-faktor itu dapat meningkatkan sebuah proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien dalam mengelola lembaga pendidikan yang ada. Kajian 

mengenai faktor-faktor tersebut akan mempengruhi pada tingkat keberhasilan 

sebuah manajemen, dengan demikian usaha meniru suatu manajemen akan selalu 

diukur keberhasilannya dengan upaya meniru pula faktor-faktor penunjangnya, 

dan meminimalisir faktor-faktor yang menghambatnya. 

Suatu manajemen akan ditiru dan diterapkan pada tempat dan lembaga lain 

yang memiliki suatu kesamaan jika dianggap berhasil. Keberhasilan sebuah 

manajemen ekstrakulikuler keagamaan pada  suatu lembaga pendidikan akan 

ditiru jika dianggap berhasil. Untuk itu, kajian keberhasilan yang terukur 

mengenai pelaksanaan suatu manajemen merupakan hal penting untuk 

diungkapkan agar pengguna hasil penelitian dapat mengambil manfaat secara 

optimal.  
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Secara skematis Kerangka pemikiran tersebut digambarkan dalam gambar 

bagan di bawah ini : 

 

Skema Manajemen Ekstrakurikuler Keagamaan Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Garut 

    (Diambil dari Teori Manajemen G.R. Terry) 

  

  

Faktor 

Pendukung 

MANAJEMEN EKSTRAKURIKULER KEAGAMAAN MTS NEGERI 

GARUT 

1. Penyusunan program kerja baik jangka pendek, 

menengah dan jangka panjang 

2. Mengatur kegiatan pelatihan, bimbingan dan 

evaluasi 

3. Menyusun rencana anggaran pendapatan (RAB) 

dan belanja 

Faktor 

Penghambat 

Standar Nasional Pendidikan Tentang 

Standar Isi 

Latar Alamiah/Kondisi Objektif 

Ekstrakurikuler Keagamaan MTs Negeri Garut 

Hasil Peningkatan Mutu Pembelajaran MTs 

Negeri Garut Melalui Manajemen 

Ekstrakurikuler Keagamaan 
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E. Langkah-Langkah Penelitian 

Dalam langkah penelitian ini dijelaskan tahapan langkah yang dilakukan 

dalam proses penelitian ini  meliputi :  

1. Menentukan Jenis Data 

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu 

berkaitan dengan : 

a. Data tentang latar alamiah manajemen ekstrakurikuler Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Garut. 

b. Data tentang penyusunan pengelolaan program manajemen ekstrakurikuler 

keagamaan MTs Negeri Garut. 

c. Data tentang faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan 

manajemen ekstrakurikuler keagamaan MTs Negeri Garut. 

d. Data tentang hasil peningkatan mutu pembelajaran di MTs Negeri Garut 

melalui manajemen ekstrakurikuler keagamaan. 

2. Menentukan Sumber Data 

a. Lokasi Penelitian  

Penentuan lokasi penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian lapangan, dalam penelitian ini penulis menentukan tempat 

penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut dengan alasan sebagai 

berikut : Pertama, Sekolah tersebut sudah lama berdiri sehingga banyak 

data yang akan diperoleh. Kedua, adanya masalah yang akan diteliti terkait 

dengan manajemen ekstrakurikuler keagamaan yang dapat menunjang 
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peningkatan mutu pembelajaran, serta pihak pengurus mengizinkan kepada 

penulis untuk melakukan penelitian. 

b. Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Kata-kata dan tindakan orang yang dapat diamati atau diwawancarai yang 

dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman dalam penelitian ini merupakan 

sumber data utama, dengan menggunakan teknik sampling, yaitu dengan 

cara mewawancarai kepada pihak kepala sekolah sebagai Key Informan, 

kemudian diikuti dengan snow Ball Process, yaitu sumber data berikutnya 

diperoleh dari key informan tersebut secara bergulir, dan baru dihentikan 

apabila terjadi pengulangan informasi. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan  data tambahan berupa dokumen, arsip, buku-buku referensi, 

dan sumber data lainnya yang dapat menunjang terhadap sumber data 

penelitian mengenai Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut, khususnya 

mengenai manajemen ekstrakurikuler keagamaannya.  

3. Menentukan Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni metode yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang terjadi atau 

berlangsung secara rinci apa adanya. 
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b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu: (1) Teknik Observasi 

Partisipatif; (2) Teknik Wawancara; (3) Teknik Dokumentasi atau Teknik 

Menyalin; (4) Analisis Data. Uraian lebih rinci dari ke empat poin di atas 

adalah sebagai berikut : 

1) Teknik Observasi Partisipatif 

Observasi yang dilakukan yaitu observasi partisipasi aktif yang bertujuan 

untuk memperoleh informasi dan data-data tentang ekstrakulikuler 

keagamaan. Peneliti melakukan pengamatan dan terlibat ikut serta sebagai 

peserta pengamat selama empat bulan di lokasi.  

2) Teknik Wawancara  

Teknik wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan Key 

Informan, dalam hal ini kepala sekolah. Wawancara menggunakan model 

wawancara terbuka; untuk mengumpulkan data tentang masalah pokok yang 

diteliti, khususnya untuk verifikasi data dan mengenai hal-hal terkait alasan 

digunakan suatu manajemen ekstrakurikuler keagamaan di MTs Negeri 

Garut. 

3) Teknik Dokumentasi atau Teknik Menyalin 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui data tertulis mengenai sekolah dan 

setting penelitian lainnya seperti data guru atau tenaga pengajar, siswa serta 

dokumenen sejarah berdirinya. Melalui proses penelusuran dokumen, buku-

buku referensi, data yang ada dijadikan bahan data pokok dan data 

tambahan untuk melengkapi. 
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4. Analisis Data 

Analisis Data yang dilakukan yaitu analisis kualitatif. Adapun tahapan 

langkah analisis yang dilakukan yaitu: 

a. Unitisasi 

Yaitu pemprosesan satuan. Dalam unitisasi ini, terdapat langkah-langkah 

yang dilakukan yaitu : 

1) Mereduksi data, maksudnya yaitu memilih data dari berbagai sumber yang 

relevan dengan data yang diinginkan. 

2) Memberi kode, maksudnya memberi kartu indeks yang berisi satuan-satuan, 

kode-kode dapat berupa penandaan sumber asal satuan seperti catatan 

lapangan, penandaan lokasi, dan penandaan cara pengumpulan data. 

b. Kategorisasi Data 

Yaitu proses pengelompokan data yang telah terkumpul dalam kategorisasi  

ini. Ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu diantaranya: 

1) Mereduksi data, maksudnya memilih data yang sudah dimasukan kedalam 

satuan dengan cara membaca satuan yang sama. Jika tidak sama maka akan 

disusun kembali untuk membuat kategori baru.  

2) Membuat koding, maksudnya memberikan nama atau judul terhadap satuan 

yang mewakili entri pertama dari kategori.  

3) Menelaah kembali seluruh kategori. 

4) Melengkapi data-data yang telah terkumpul untuk ditelaah dan dianalisis. 

 

c. Penafsiran data 

 

Penafsiran dilakukan dengan cara memberi penafsiran-penafsiran logis dan 

empiris berdasarkan data yang terkumpul selama penelitian. Tujuan yang 

akan dicapai dalam penafsiran data ialah deskripsi semata-mata dengan 

menggunakan teori “Wujud kebudayaan” dan teori mengenai “manajemen 
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ekstrakurikuler keagamaan” sebagai alat sistematisasi analisis. Dengan 

tujuan penafsiran deskripsi semata-mata ini dimaksudkan data hanya 

dideskripsikan dengan sistimatisasi wujud kebudayaan dan komponen 

manajemen ekstrakurikuler keagamaan. 

5. Uji Keabsahan Data 

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka 

data yang terdapat pada hasil penelitian ini perlu diuji keabsahannya. Untuk 

itu  maka perlu dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 

telah terkumpul dengan kriteria kepastian logika, dapat 

dipertanggungjawabkan, dengan proses kerteralihan dan ketergantungan 

secara relevan sesuai dengan keakuratan data yang diperoleh, serta 

menggunakan teknik pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data 

tersebut. Adapun langkah pemeriksaan tersebut (Moleong, 2007:326-338) 

adalah sebagai berikut : 

a. Perpanjangan keikutsertaan, hal ini dilakukan untuk mendeteksi serta 

menghitung distorsi yang mungkin dapat mengotori data. Perpanjangan 

keikutsertaan yang dilakukan dengan tinggal di lokasi penelitian dan terlibat 

dalam berbagai kegiatan dengan waktu tiga bulan, yaitu sejak bulan April 

sampai dengan Juni 2015. 

b. Ketekunan pengamatan, maksudnya untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari, diteliti, untuk memperdalam dan mengarahkan data supaya lebih 

terfokus. Hal ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap berbagai 
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aktivitas dalam proses pembelajaran di Madrasah, mencatat serta merekam 

hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan 

maksud memperdalam dan lebih terfokus.  

c. Triangulasi, yaitu dengan pengecekan hasil wawancara dan pengamatan 

kepada sumber yang berbeda serta membandingkan data hasil penelitian 

dokumen dengan pengamatan serta dengan melalui wawancara. Hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi kesalahan informasi dalam melakukan 

penelitian ini.. 

d. Pemeriksaan teman sejawat, dilakukan dengan cara didiskusikan kepada 

dosen pembimbing atau kepada teman mahasiswa yang sama sedang 

melakukan penelitian mengenai hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh untuk memperbaiki dan melengkapi hasil sementara penelitian.  

e. Analisis kasus negative:  dilakukan dengan cara mengumpulkan contoh-

contoh serta kasus-kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan 

informasi yang terkumpul untuk digunakan sebagai bahan pembanding. 

f. Kecukupan referensi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-

banyakny terkait dengan setting dan fokus penelitian. Melengkapinya 

dengan cara menanyakan langsung kepada pihak pimpinan Madrasah, serta 

mencari informasi dari sumber lain, termasuk referensi dari sumber tertulis. 

g. Pengecekan anggota, dilakukan dengan cara memeriksa dan melaporkan 

data hasil penelitian kepada sumbernya (pihak pimpinan madrasah), guna 

menyamakan persepsi antara peneliti dengan pihak sumber yang diteliti. 

Faktor 

Pendukung 

MANAJEMEN EKSTRAKURIKULER KEAGAMAAN MTS NEGERI 

GARUT 

 

Faktor 

Penghambat 

Standar Nasional Pendidikan Tentang Standar 

Isi 

Latar Alamiah/Kondisi Objektif Ekstrakurikuler 

Keagamaan MTs Negeri Garut 

PENGAWASAN 

PELAKSANAAN 

PENGORGANISASIAN 

PERENCANAAN 

Hasil Peningkatan Mutu Pembelajaran MTs 

Negeri Garut Melalui Manajemen 

Ekstrakurikuler Keagamaan 



23 
 

 

h. Uraian rinci, dilakukan dengan cara melaporkan hasil penelitian secara rinci 

dan lebih cermat, dimaksudkan agar proses keteralihan informasi seperti 

yang terdapat di lokasi.  

i. Auditing untuk kriteria kebergantungan, proses auditing dilakukan dengan 

cara berkonsultasi dengan auditor (pembimbing) untuk menentukan apakah 

penelitian ini perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan sesuai dengan 

lengkap tidaknya data yang terkumpul. 

j. Auditing untuk kriteria kepastian, proses auditing dilakukan dengan cara 

memeriksakan data atau mengadakan klarifikasi data yang terkumpul 

kepada subjek penelitian, dalam hal ini kepada kepala MTs Negeri Garut. 

Bukti keabsahan data hasil dari pemeriksaan data tersebut dibuktikan 

dengan surat persetujuan atau pernyataan bahwa hasil penelitian ini sesuai 

dengan sebenarnya dari Kepala Madrasah. 


