
A. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler.
Ada beberapa pengertian kegiatan ekstrakurikuler(Ekskul)  seperti

dijelaskan berikut ini :

1. Kegiatan tambahan di luar struktur program pendidikan  yang

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa untuk memperkaya dan

memperluas wawasan dan kemampuan/skill peserta didik.

2. Kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan bimbingan

dan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai

dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan

yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah

3. Kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah

atau universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan

eksrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar

jam pembelajaran dibawah koordinator kepala sekolah. Pelaksananya dapat

dipertanggungjawabkan kepada tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan

yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melaksanakannya.

B. Tujuan dan Fungsi Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler.
Visi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah berkembangnya

potensi, bakat dan minat peserta didik secara optimal, serta tumbuh dan

berkembangnya kemandirian dan kebahagiaan, yang berguna untuk diri

sendiri, keluarga, masyarakat dan Negara. Sedangkan tujuan  kegiatan

ekstrakurikuler adalah :

1. Menyediakan dan menyalurkan sejumlah kegiatan yang bermanfaat yang

dapat dipilih oleh pesertadidik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat
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dan minat mereka, baik yang beraspek kognitif, afektif maupun

psikomotorik dan juga berupaya untuk pembinaan pribadi menuju

manusia seutuhnya yang positif

2. Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik

mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri atau

kelompok.

3. Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan dan tanggungjawab dalam

melaksanakan tugas.

4. Mengembangkan etika dan akhlak

5. Mengembangkan sensitivitas peserta didik dalam melihat persoalan-

persoalan sosial-keagamaan, budaya sehingga menjadi insan yang

produktif terhadap permasalahan tersebut

6. Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik

agar memiliki fisik dan mental yang sehat, bugar, kuat, cekatan dan

terampil, memiliki daya tahan yang tidak cepat menyerah

7. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan daya imajinasi dalam

bentuk produk

8. Memberi peluang peserta didik agar memiliki kemampuan untuk

komunikasi (human relation) dengan baik, baik secara verbal maupun

nonverbal

9. Memberikan kesempatan untuk mengenal, serta membedakan antara

hubungan satu mata pelajaran (bidang studi) dengan mata pelajaran

lainnya

Ditinjau dari fungsi kegiatan ekstra kurikuler dapat dijelaskan seperti

berikut :

1. Fungsi pengembangan : yaitu fungsi kegiatan ekskul untuk

mengembangkan kemampuan dan kreativitas pesertadidik sesuai dengan

potensi, bakat dan minat mereka

2. Fungsi sosial : yaitu fungsi kegiatan ekskul untuk mengembangkan

kemampuan dan rasa tanggungjawab sosial pesertadidik.

3. Fungsi rekreatif : yaitu fungsi kegiatan elskul untuk mengembangkan

suasana rileks, mengembirakan dan menyenangkan bagi pesertadidik

yang menunjang proses perkembangan

134



4. Fungsi persiapan karir : yaitu fungsi kegiatan ekskul untuk

mengembangkan kesiapan karir pesertadidik

C. Manfaat Kegiatan Ekstrakurikuler
Banyak hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan yang harus dimiliki

peserta didik yang tidak bisa dilakukan dalam kegiatan kurikuler, baik kegiatan

fisik maupun kegiatan psikologis/sosial. Kegiatan fisik seperti

mengembangkan ketrampilan olahraga, seni, dan lain-lain, sedangkan

ketrampilan yang berbentuk psikologis/sosial seperti cara berteman,

berempati, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan lain-lain. Alasan

penyebab  keterbatasan ini adalah , antara lain : kemampuan pendidik, waktu,

fasilitas, kewenangan yang belum mendukung dalam kegiatan kurikuler.

Sebagai solusinya melalui kegiatan ekstrakurikuler halangan-halangan

tersebut dapat diatasi. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan ekstra kurikuler

dapat merupakan wadah untuk mengembangkan berbagai ketrampilan, baik

yang berbentuk ketrampilan fisik maupun non fisik. Secara rinci dapat

dijelaskan manfaat kegiatan ekstra kurikuler adalah sebagai berikut :

1. Pesertadidik terlatih dalam kegiatan organisasi

2. Peserta didik terlatih dalam perencanaan suatu kegiatan (EO/Even

Organizer)

3. Pesertadidik dapat melatih diri bagaimana menjadi seorang pemimpin

4. Pesertadidik dapat melatih diri bagaimana bagaimana berinteraksi

dengan kegiatan luar sekolah

5. Pesertadidik dapat melatih ketrampilan untuk dapat dikembangkan

6. Pesertadidik dapat melatih diri bagaimana cara menghargai orang lain,

baik ditinjau dari sisi kelebihan maupun kekurangannya.

7. Pesertadidik dapat melatih diri bagaimana bagaimana berinteraksi dan

membuat relasi yang baik dengan orang lain

8. Pesertadidik dapat menikmati kehidupan rilek atau refresing namun

bertanggungjawab

9. Pesertadidik yang serius dan rutin melaksanakan kegiatan

ekstrakurikuler tanpa mengabaikan kegiatan kurikuler, niscaya akan

diperoleh konstribusi manfaat kegiatan tersebut terhadap kegiatan

kurikuler.
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D. Prinsip-Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler
Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan

kegiatan ekskul agar kegiatan tersebut betul-betul efektif dan bermanfaat

bagi pesertadidik. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekskul yang sesuai dengan potensi,

bakat dan minat pesertadidik masing-masing. Ada beberapa kegiatan

ekskul yang ditawarkan oleh sekolah, tentu kegiatan-kegiatan yang

ditawarkan tersebut didasarkan atas analisis kebutuhan peserta didik

yang dilakukan pendidik terutama sekali dalam hal ini adalah konselor

yang bekerjasama dengan personil sekolah di bawah arahan kepala

sekolah. Analisis kebutuhan ini perlu dilakukan untuk mengetahui

kegiatan ekskul apa yang perlu dilaksanakan dan kegiatan apa saja

yang tidak perlu dilaksanakan, sehingga pelaksanaan ekskul itu benar-

benar efektif dan diminati oleh peserta didik.

2. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekskul yang sesuai dengan keinginan

dan diikuti secara sukarela oleh peserta didik. Prinsip pilihan ini ada

kaitannya dengan prinsip individual yang dijelaskan di atasl. Artinya

peserta didik memilih kegiatan ekskul secara sukarela yang sesuai

dengan pilihan dan keinginannya tanpa dipaksa oleh pendidik. Biasanya

orang yang melakukan kegiatan yang terpaksa, yang tidak sesuai dengan

hati nuraninya, mereka secara terpaksa tetap  juga melakukannya namun

tidak ikhlas dan ogah-ogahan. Hal ini dapat juga terjadi pada peserta

didik, mereka tetap juga melaksanakan kegiatan ekskul yang tidak

diminatinya karena alasan takut kepada guru.

3. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekskul yang menuntut

keikutsertaan peserta didik secara penuh. Prinsip ini sangat berkaitan

dengan prinsip nomor satu dan dua yang telah dijelaskan di atas.

Keterlibatan aktif mengandung makna aktif baik secara fisik maupun

psikis. Dalam melaksanakan ekskul yang lebih diutamakan adalah

proses dibanding hasil, bukan berarti hasil “tidak penting” dengan alasan

banyak sekali hal-hal yang bermanfaat bagi peserta didik dapat diperoleh

sewaktu melaksanakan proses kegiatan ekskul. Oleh sebab itu

keterlibatan aktif peserta didik perlu diprioritaskan.

4. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekskul dalam suasana yang

disukai dan mengembirakan peserta didik. Pada umumnya orang akan
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merasa senang bila mengerjakan sesuatu yang disukai atau diminatinya

dan diiringi oleh situasi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan

tersebut. Prinsip ini tentu akan menjadi suatu tantangan bagi pendidik

supaya dapat mengemas kegiatan ekskul tersebut benar-benar menjadi

sesuatu yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga

mereka benar-benar terlibat sepenuh hati.

5. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekskul yang membangun semangat

peserta didik untuk bekerja dengan baik danberhasil. Kebersamaan

dalam melaksanakan kegiatan akan meningkatkan motivasi dalam

bekerja, sehingga tujuan kegiatan akan tercapai. Hal ini juga merupakan

suatu tantangan bagi pendidik agar pelaksananaan kegiatan ekskul

tersebut benar-benar membuat peserta didik menjadi orang yang kreatif,

memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat menciptakan sesuatu

yang bermanfaat, tidak saja bermanfaat untuk dirinya namun juga

bermanfaat untuk orang lain.

E. Jenis-Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler
Ada beberapa jenis kegiatan ekskul yang dapat diikuti oleh peserta

didik yang sebaiknya kegiatan ekskul tersebut harus sesuai dengan bakat

dan minat peserta didik. Jenis-jenis kegiatan tersebut antara lain :

1. Krida, meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa

(LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengebar Bendera,

Usaha kesehatan Sekolah (UKS), warung kantin sekolah,  dan lain-lain.

2. Karya Ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan

penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, seperti: Matematika

Club, English Club, penelitian, majalah sekolah dan lain-lain.

3. Latihan/lomba keberbakatan/prestasi, meliputi pengembangan bakat olah

raga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, band/

music, vocal grup fotografi, jurnalistik dan lain-lain.

4. Seminar, lokakarya dan pameran/bazaar, dengansubstansi antara lain :

karir, pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni

budaya dan lain-lain.

137



F. Bentuk-Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler
Ada beberapa bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dilaksanakan

di sekolah. Tentu bentuk kegiatan ini dapat dipilh oleh peserta didik sesuai

dengan bakat, minat mereka serta difasilitasi oleh sekolah. Bentuk kegiatan

tersebut adalah:

1. Bentuk individual, ini artinya kegiatan ekskul tersebut dapat dilakukan

secara individu, seperti melukis dan lain-lain.

2. Bentuk kelompok, ini artinya kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan

secara sendiri tetapi butuh orang lain untuk melaksanakannya, seperti

bermain volley dan lain-lain.

3. Klassikal, ini artinya kegiatan ekskul dilakukan secara klassikal, contoh

kegiatan masing-masing kelas memiliki kegiatan yang spesifik yang

berbeda-beda dengan kelas yang lain, seperti klas A memiliki program

mengunjung panti jompo. Sedangkan kelas B memiliki program ekskul

mengunjungi panti asuhan anak yatim. Dengan demikian bentuk kegiatan

ekskul mereka disesuaikan dengan program yang masing-masing

mereka miliki.

4. Gabungan (antar kelas), ini artinya kegiatan ekskul lebih efektif kalau

dilakukan secara gabungan, seperti kegiatan pencerahan suatu topik

oleh narasumber, contohnya pencerahan tentang bagaimana cara

membuat karya ilmiah.

5. Lapangan, ini artinya bentuk kegiatan ekskul dapat dilakukan dengan

model di dalam sekolah atau di luar sekolah(lapangan).

G. Prinsip-Prinsip Program Ekstrakurikuler
Apapun kegiatan yang akan dilakukan harus direncanakan secara

matang agar kegiatan yang akan dilakukan tersebut dapat mencapai sasaran

secara efektif. Tidak terkecuali kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk

program  ekstrakurikuler. Prinsip 5W dan 1 H harus benar-benar tergambar

dalam program ekstrakurikuler. Contoh : kegiatan English Club atau

kepramukaan, dalam program tersebut sudah dicantumkan Who ; siapa yang

melaksanakan dan siapa yang menjadi sasaran kegiatan. What : kegiatan

apa yang akan dilaksanakan. Where : di mana dilaksanakan kegiatan tersebut,

apakah di sekolah atau di luar sekolah. When : kapan melaksanakan kegiatan

tersebut, pada hari apa dan pada jam berapa. Selanjutnya Why : alasan
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kenapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam program ekstrakurikuler

dan terakhir How : bagaimana cara melaksanakan kegiatan, bisa jadi apakah

kegiatan dilaksanakan secara individual, kelompok atau klassikal dan lain

sebagainya, sementara itu juga perlu dipertimbangkan apakah membutuhkan

person yang lain agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya ada prinsip-prinsip lain yang harus juga menjadi pertimbangan

dalam program ekstrakurikuler. Prinsip-prinsip program tersebut antara lain :

1. Semua peserta didik, guru dan personil sekolah (administrasi) hendaknya

ikut berpartisipasi dalam usaha meningkatkan program

ekstrakurikuler.Partisipasi tersebt dapat berupa ide-ide, tenaga, harta

benda, skill atau ketrampilan, sosial dan sebagainya

2. Harus ada kerjasama yang baik dalam tim

3. Beri peluang seluas-luas  dalam melaksanakan kegiatan dan hindari

pembatasan partisipasi peserta

4. Proses melaksanakan kegiatan lebih penting dibandingkan hasil

5. Program tersebut hendaknya komprehensif  dan seimbang serta

memenuhi kebutuhan bakat, minat peserta didik.

6. Selain itu program tersebut harus memperhitungkan kebutuhan khusus

sekolah

7. Penilaian program hendaknya berdasarkan sumbangannya kepada nilai

pendidikan dan efisiensi

8. Program tersebut hendaknya menyediakan sumber motivasi bagi

pembelajaran

9. Program itu seharusnya merupakan bagian yang integral dari seluruh

program pendidikan sekolah

10. Materi program hendaknya memberikan pengayaan bagi peserta didik

namun tidak terlalu membebani mereka

11. Dalam melaksanakan kegiatan program hendaknya dapat memanfaatkan

potensi alam lingkungan

12. Kegiatan program tersebut  dapat memanfaatkanb kegiatan-kegiatan

industry dan dunia usaha

H. Sumbanagn Kegiatan Ekstrakurikuler
Seperti telah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa kegiatan

ekstrakurikuler tersebut hendaknya memiliki nilai positif. Nilai positif tersebut
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secara garis besar dapat ditinjau dari beberapa aspek. Berikut ini akan

dijelaskan konstribusi nilai-nilai positif kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

1. Konstribusi terhadap peserta didik.

a. Memberi kesempatan untuk membangun dan mengembangkan

bakat serta minat yang baru.

b. Mendidik kewarganegaraan melalui pengalaman dan pemikiran yang

lebih ditekankan pada aspek kepemimpinan, persahabatan,

kebebasan, kreativitas dan produktivitas.

c. Mengembangkan semangat dan moral

d. Memberikan kesempatan untuk kepuasan menikmati masa kanak-

kanak dan remaja

e. Untuk mengembangkan sikap moral dan spiritual

f. Menguatkan mental dan fisik siswa

g. Memperluas hubungan interaksi antar siswa dan personil sekolah

h. Memberi kesempatan untuk melatih kemampuan dan kreativitas

2. Konstribusi terhadap peningkatan kurikulum

a. Melengkapi dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik

b. Menemukan pengalaman belajar yang baru yang diintegrasikan

dengan kurikulum

c. Menambah kesempatan untuk bimbingan baik secara individual

maupun kelompok

d. Memotivasi pencapaian pembelajaran sekolah secara optimal

3. Konstribusi terhadap masyarakat

a. Sebagai sarana untuk mempromosikan sekolah

b. Untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat

c. Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam upaya meningkatkan

kualitas sekolah.

d. Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan

khususnya untuk masyarakat tempatan.
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I. Unjuk Kerja Guru BK/Konselor dalam Kegiatan
Ekstrakurikuler
Guru BK/Konselor merupakan salahsatu personal sekolah sudah

seharusnya terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler. Banyak hal-hal

yang positif dalam keikutsertaan konselor dalam kegiatan tersebut. Ditinjau

dari segi kesempatan, kegiatan ini merupakan wadah untuk berinteraksi antara

peserta didik dengan konselor, sehingga akan membuahkan kedekatan dan

saling mengenal di antara mereka. Terutama sekali terhadap konselor yang

belum diberikan kesempatan oleh sekolah untuk masuk kelas secara rutin

perminggu. Kasus-kasus seperti ini membuat konselor merasa tidak

ditempatkan sebagai guru oleh peserta didik, tentu situasi ini akan berpengaruh

terhadap pelaksanaan program bimbingan konseling. Unjuk kerja konselor

(UKL) dalam kegiatan ekstrakurikuler termasuk juga ko-kurikuler seperti yang

dinyatakan Prayitno adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian, tujuan, kegunaan dan contoh-contoh kegiatan

ko dan ekstrakurikuler kepada guru, peserta didik dan orang tua.

2. Mengembangkan hubungan dengan pihak-pihak yang dapat membantu

penyelenggaraan kegiatan ko dan ekstrakurikuler.

3. Menyusun program kegiatan ko dan ekstrakurikuler bersama pihak-pihak

lain dengan beberapa pertimbangan yang menyangkut kebutuhan,

kematangan kelompok, prioritas dan urutan logis materi serta unsur-

unsur dinamis yang dapat berkembang dalam kegiatan tersebut.

4. Memantau dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi

penyelenggaraan kegiatan ko dan ekstrakuriluler.

5. Bekerjasama dengan personal sekolah dan orang tua dalam

penyelenggaraan kegiatan ko dan ekstrakurikuler.

6. Menyusun laporan tentang proses dan hasil kegiatan ko dan

ekstrakurikuler serta menyampaikan kepada pimpinan sekolah.
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