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ABSTRAK 

Mulyono. Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Mengembangkan 

Minat Bakat dan Kreativitas Siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Mukhlison Efendi, M.Ag  

Kata Kunci : Ekstrakurikuler, Minat Bakat dan Kreativitas. 

 Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

menentukan  perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Pendidikan 

bertanggung jawab mewujudkan, memandu serta memupuk minat bakat dan 

kreativitas seorang anak. Melalui kegiatan ekstrakurikuler seorang anak secara 

naluri akan memilih kegiatan yang dirasa mereka menyenangkan bagi diri 

mereka. Kegiatan ini berfungsi sebagai mengembangkan minat bakat dan 

kreativitas siswa. 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bentuk-

bentuk kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat siswa di MTs 

Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. (2) Untuk mengetahui dampak kegiatan 

ekstrakurikuler dalam mengembangkan bakat dan kreativitas siswa di MTs 

Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo.  

 Untuk menjawab penelitian diatas, penelitian ini disusun dengan 

menggunakan penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman dengan urutan langkah 

reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi, serta 

model berfikir yang digunakan adalah induktif. Adapun partisipan dalam 

penelitian ini adalah Kepala Sekolah pembimbing ekstrakurikuler dan siswa-

siswi. 

  Dari hasil analisisis penelitian ini, menunjukan bahwa (1) 

Implementasi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat siswa di 

MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo prosesnya diikiuti oleh semua siswa 

dan siswi mulai dari kelas VII sampai kelas IX. (2) Implementasi kegiatan 

ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan kreativitas siswa di MTs-

Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. Dampak kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan minat bakat dan kreativitas siswa yaitu untu perubahan 

siswa kearah yang lebih kreatif dan positif. 

 

 

 

 

    



3 
 

 



4 
 

 

 



5 
 

 

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama  : Mulyono 

NIM : 210315340 

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 

Judul 

Skripsi/Tesis 

: Implementasi Kegiatan Ekstrakulikuler Dalam 

Mengembangkan Minat Bakat dan Kreatifitas 

Siswa di MTs Al-Islam Mlarak Ponorogo 

 

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan 

oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut 

dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di 

etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. 

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya. 

 

 Ponorogo, 07 November 2019 

        Penulis 

 

 

   Mulyono 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 



7 
 

BAB I 

      PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam mengembangkan pendidikan karakter, seharusnya mata 

pelajaran dipahami sebagai pesan dan alat (as medium and message),yaitu 

sebagai wahana dan pemberdayaan individu. Pendidikan merupakan 

faktor utama yang ditingkatkan kualitasnya. Maju mundurnya peradaban 

masyarakat atau bangsa akan terlihat dari pendidikan. Pendidikan adalah 

investasi suatu bangsa, pendidikan adalah bekal hidup dan kehidupan 

manusia dimasa kini dan masa mendatang, dan pendidikan memiliki 

pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oemar Hamalik mengatakan bahwa 

pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar 

dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkunganya dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan dirinya berfungsi dalam masyarakat.1 

Pendidikan ialah proses internalisasi kultur kedalam individu dan 

masyarakat sehingga menjadi beradab. Pendidikan bukan merupakan 

sumber transfer ilmu saja, namun sebagai sarana penyaluran nilai 

(enskulturasi dan sosialisasi) anak harus mendapatkan pendidikan yang 

menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Konsep pendidikan semakna 

dengan education yang dalam bahasa latinya educare. Secara etimologi, 

educare berarti melatih. Pendidikan juga bermakna sebuah proses yang 

membantu menumbuhkan, mendewasakan, mengarahkan, 

mengembangkan berbagai potensi agar dapat berkembang dengan baik 

                                                             
 1 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 79. 
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dan bermanfaat. Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian, 

kemandirian, ketrampilan, sosial dan karakter. Oleh sebab itu, berbagai 

program dirancang dan diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan karakter.2  

Park menyatakan bahwa  peluang mengajarkan nilai-nilai etika dan 

moral yang mempengaruhi perilaku siswa dapat dikembangkan melalui 

olahraga dan permainan. Dalam konteks ini, peran guru pendidikan 

jasmani perlu menanamkan agar dapat mengatasi masalah-masalah etika 

dan mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab secara moral 

dalam olahraga.3 

Salah satu karakter yang dapat ditumbuhkan melalui materi 

pelajaran olah raga adalah percaya diri (self confident). Rasa percaya diri 

sangat penting dibangun pada diri peserta didik mengingat ia akan 

menjadi modal berharga bagi seorang anak dalam menjalani kompetisi 

dalam kehidupan. 

Dalam aspek kepribadian (personality) merupakan persatuan atau 

fisik seseorang yang khas yang menentukan cara tertentu dalam 

merespons atau menyesuaikan diri dengan lingkunganya. Sesungguhya 

banyak faktor yang dapat berpengaruh bagi peserta didik, namun yg 

terpenting ialah: 

 (1.) faktor peserta didik. ( 2.) Faktor kecerdasan. (3.) Faktor keluarga, 

dalam arti jika peserta didik dibesarkan atau dalam keluarga yang sakinah 

mawaddah warrahmah maka ia akan lebih percaya diri dalam 

                                                             
 2M.Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja Sebagai Nilai Pendidikan 

Karakter, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012), 37-38. 
3 Zubaedi,  Nilai Pendidikan Karakter (jakarta: Kencana Media Group, 2011), 26. 
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menyesuaikan lingkunganya.( 4.) Faktor kawan sebaya , dalam arti apabila 

seseorang peserta didik berkawan dengan anak-anak yang baik , maka 

kemungkinan ia pun akan berkepribadian yang baik pula.4 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wahana dalam 

mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa diluar jam pelajaran. 

Ekstrakurikuler menurut Asmani adalah kegiatan  pendidikan diluar jam 

mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu 

mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat 

dan minat mereka secara khusus yang diselengarakan oleh pendidik atau 

tenaga kependidikan yang bekemampuan dan berwenang di sekolah.  

Kegiatan setelah  ekstrakurikuler diselengarakan sejak lama di sekolah, 

mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dampaknya 

belum signifikan bagi pengembangan peserta dididik, hal tersebut 

disebabkan dalam pengelolaan ekstrakurikuler belum maksimal.5 

Menurut Asmani  kegiatan ekstrakurikuler selama ini dipandang 

sebelah mata, hanya  sebagai pelengkap intrakurikuler.6 Hal itu sangat 

disayangkan sekali, karena menurut Karim  melalui ekstrakurikuler siswa 

diarahkan memiliki karakter yang abadi dan universal, seperti kejujuran, 

kedisiplinan dan mempunyai simpati dan empati.7Lestarimemaparkan 

pendidikan pertama yang didapat anak berlangsung adalah lingkungan 

                                                             
4 Muhibbin Syah., Telaah Singkat Perkembangan Peserta Didik, (Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, 2006), 55. 

 
5Asmani . Buku Panduan Interalisai, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),  43. 
6 M.Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 48-50 
7E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 21. 
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keluarga, tetapi hakikat anak dalam lingkungan sekolahialah  sebagai 

peserta didik atau siswa.8 

Pendidikan anak adalah tugas orang tua, namun dalam lingkungan 

sekolah peran guru yang sangat penting. Peserta didik sebagai subjek 

didik, tidak akan lepas dari peran guru dan orang tua dalam membantu 

perkembangan dirinya dan tiap peserta didik mempunyai potensi sendiri. 

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai wahana yang tepat dalam 

membantu pengembangan peserta didik.9 

Peneliti memilih penelitian ekstrakurikuler karena kegiatan ekstra 

merupakan kegiatan wajib yang diikuti oleh semua siswa, dengan adanya 

kegiatan ekstrakurikuler siswa dapat mengetahui bakat yg dimiliki. Untuk 

memperoleh apa yang diingkan dan apa yg dicita-citakan maka perlu 

adanya proses, salah satunya siswa dilatih untuk lebih semangat dalam 

mengikuti kegiatan ekstra sesuai yang dipilih oleh siswa tersebut.  

Tentunya untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal tidak  

hanya disekolah namun juga harus dilatih dengan maksimal dimanapun 

berada, misalnya ikut kegiatan seperti bola voli, bulu tangkis, sepak bola, 

futsal dan lain sebagainya. Jika sudah terbiasa berlatih maka akan lebih 

cepat untuk bisa dan lebih cekatan dalam mengikuti kegiatan yang 

diadakan disekolah, tentu waktunya yang digunakan disekolah sangat 

terbatas. Oleh karena itu siswa harus lebih aktif dan lebih semangat dalam 

mengembangkan bakatnya.  

                                                             
 8Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Pada Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 241. 

 9Lestari, Upaya Orang Tua Dalam Mengembangkan Anak, (Semarang: Aneka 

Ilmu,2009), 49. 



11 
 

Bakat tidak akan bisa berkembang tanpa adanya motivasi dari 

dalam diri masing-masing itu sendiri, jika bakat sudah tertanam pada diri 

siswa maka seorang pelatih atau guru ekstra hanyasebagai motivator saja. 

Tetapi yang lebih sulit jika ada siswa yang memang benar-benar tidak 

begitu semangat dalam perjalanan atau  proses. 

Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan 

penting dilakukan oleh sekolah dan stakeholders-nya untuk menjadi 

pijakan dalam penyelengaraan pendidikan karakter disekolah. Tujuan 

pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak 

yang baik (insan kamil).Tumbuh dan berkembangnya insan kamil yang 

baik akan menjadi komitmen dan tujuan hidupnya.  

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), 

pelaksanaan (acting) dan kebiasaan (habit) karakter tidak terbatas hanya 

pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum 

tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuanya jika tidak terlatih 

(pembiasaan). 

Pengembangan dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan 

dengan komponen-komponen  karakter yang mengandung  nilai perilaku, 

yang dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap dan saling 

berhubungan antara nilai perilaku dan sikap atau emosi yang kuat untuk 

melaksanakanya, baik terhadap Tuhan (YME), dirinya, sesama dan 

lingkungannya.  

Oleh karena itu dalam pendidikan karakter diperlukan aspek 

perasaan (domain affaction atau emosi). Pengembangan karakter 
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sementara ini  direalisasikaan dalam pelajaran agama, pelajaran 

penjaskes/pendidikan atau pelajaran yang lain. 

Menurut Mochtar Buchari 2007, dalam bukunya Heri Gunawan 

pengembangan karakter seharusnya membawa anak ke pengenalan secara 

kognitif, penghayatan secara afektif akhirnya kepengamalan nilai nyata. 

Untuk sampai kepraksis, ada suatu peristiwa yang amat penting yang 

harus terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang sangat 

kuat(tekad) untuk mengamalkannilai.Peristiwa Ki Hajar Dewantara 

menerjemahkanya dengan filosofi cipta,rasa dan  karsa.10 Keunggulan 

penelitian disini yaitu salah satunya pada kegiatan pramuka, karena selain 

menambah disiplin siswa pramuka di Al-Islam Joresan sering 

mendapatkan prestasi. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berangakat dari latar belakang tersebut, peneliti lebih 

memfokuskan pada Ekstrakurikuler dalam proses mengembangkan minat 

bakat dan kreativitas siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan Ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan minat siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo ? 

                                                             
10 Heri Gunawan,.Pendidikan karakter konsep dan implementasi(bandung:Alfabeta, 

2014), 38-40 
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2. Bagaimana dampak kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan 

bakat dan kreativitas siswa di MTs Al- Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diantaranya ialah: 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler dalam  

mengembangkan minat siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo. 

2.  Untuk mengetahui dampak kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan bakat dan kreativitas siswa di MTs Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

a. Untuk mengetahui serta meningkatkan kreativitas siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler diluar jam pembelajaran. 

b. Diharapkan dapat membantu siswa-siswi dalam mengembangkan 

minat bakat dan kreativitas, kegiatan semacam ini juga melatih siswa 

untuk lebih kreatif dan bisa mengetahui serta mengembangkan potensi 

yang dimiliki sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas individu. 

2. secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi: 

a. Lembaga Sekolah 

Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kreativitas  
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melalui pemanfaatan ekstrakurikuler. 

b. Guru dan pihak terkait 

  Sebagai bahan masukan dalam membangun semangat siswa 

melalui ekstrakurikuler. 

c. Peneliti 

  Sebagai penulisan karya tulis ilmiah untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan di bidang ekstrakurikuler. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab Pertama : Uraian gambaran umum yang mengarah pada kerangka 

karangan, di dalamnya memuat latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua    :  Telaah hasil penelitian terdahulu merupakan penulusuran 

terhadap penelitian-penelitian yang telah ada dan relevan 

dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif 

penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang 

ada sebagai bahan penjelas atau pisau analisis dan brakhir 

dengan suatu teori. 

Bab Ketiga    :  Pada bab ini yaitu membahas berbagai aspek diantaranya 

ialah pendekatan dan jenis penelitian, jadi seorang 

peneliti mampu memberi penjelasan secara kolektif. 

Kehadiran peneliti, kehadiran peneliti di lapangan mutlak 

diperlukan sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan 
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atau pengamat penuh. Penelitian juga harus memberikan 

pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan dan 

kesesuain dengan topik yang dipilih. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian kualitatif wawancara 

mendalam, observasi dan dokumentasi. 

Bab Keempat  : Temuan penelitian, bagian ini memuat uraian data umum 

dan data khusus. Data umum berisi deskripsi singkat 

profil lokasi penelitian. Sedangkan data khusus berisi 

tentang temuan yang diperoleh dari pengamatan dan atau 

hasil wawancara serta dokumentasi lainya yang terkait 

dengan rumusan masalah. 

Bab Kelima      :  Bagian bab ini memuat gagasan-gagasan peneliti terkait 

dengan pola-pola, kategori-kategori, posisi temuan 

terhadap temuan temuan sebelumnya, penafsiran dan 

penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan. 

Kajian teori yang ditulis digunakan sebagai pisau analisis. 

Bab Keenam   : Bagian kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah 

yang dikemukakan, atau pencapain tujuan penelitian. 

Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada 

temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil 

penelitian. Saran hendaknya tidak keluat dari batas-batas 

lingkup dan implikasi penelitian. Saran yang baik dapt 

dilihat dari rumusanya yang bersifat rinci dan operasiona.  

BAB II 
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TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelitian terdahulu peneliti menemukan beberapa judul yang 

ada relevansinya dengan penelitian ini, diantaranya:  

Pertama, Nur suwedatama dengan judul “Implementasi kegiatan 

ekstrakurikuler dalam meningkatkan karakter relegius siswa MTs Ma’arif 

Balong. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik masih 

minim dalam berperilaku terutama dalam watak atau karakter.11 Melalui 

ekstrakurikuler tersebut siswa difasilitasi dengan berbagai macam buku, 

selain itu siswa juga diberi pengarahan dan bimbingan sehingga tujuan 

diadakanya kegiatan tersebut diharapkan mampu merubah sikap dan 

perilaku. 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang, yaitu sama-sama membahas tentang mengembangkan 

siswa. Sedangkan perbedaanya, penelitian terdahulu membahas tentang 

meningkatkan karakter peserta didik melalui progam ekstrakurikuler, 

sedangkan penelitian yang sekarang membahas Implemntasi kegiatan 

ekstra dalam mengembangkan minat bakat dan kreativitas siswa. 

Kedua, skripsi karya Sri Widatik dengan  judul penelitian  

Implementasi kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan seni tari 

SD Negeri 2 Paras. Dalam penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa 

siswa bisa mengembangkan minatnya melalui seni, Semua itu tidak lepas 

dari bimbingan dari berbagai semua pihak sekolah. Terdapat persamaan 

                                                             
 11 Nur suwedatama, Implementasi kegiatan ekstrakurikuler dalam meningkatkan 
karakter relegius siswa, (skripsi), (Ponorogo, IAIN 2016) 
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antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-

sama membahas eksrakurikuler dalam mengembangkan kreativitas 

siswa.12 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah 

yaitu terletak pada pengembangan, penelitian terdahulu lebih 

mengembangkan seni tari sedangkan penelitian yang sekarang mengarah 

pada pengembangan minat bakat dan kreativitas siswanya. 

Ketiga, skripsi karya Wahyu Hendri Setiyawan tahun 2017 dengan 

judul “Imlementasi kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

mengembangkan karakter dan moral. Terdapat persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu kedua penelitian sama-

sama membahas tentang mengembangkan siswa.13 Adapun perbedaanya 

dalam penelitian terdahulu lebih menekankan pada peran kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan, sedangkan penelitian yang sekarang lebih 

menekankan pada pengembangan minat, bakat dan kreativitas siswa. 

 

B.  Kajian Teori 

1. Ekstrakurikuler Dalam Mengembangkan Minat Bakat dan Kreativitas 

a. Kegiatan Ekstrakurikuler  

Pengertian kegiatan ekstrakurikuler menurut Soerjono Soekanto 

yaitu ekstrakurikuler merupakan aspek dinamis kedudukan status  

apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibanya sesuai dengan 

                                                             
 12 Sri Widatik, Imlementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Mengembangkan Seni 

Tari SD Negeri 2 Paras,(Skripsi), (Ponorogo, IAIN 2017) 

 13Wahyu Hendri Setiyawan, Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam 

Mengembangkan Karakter dan Moral, (Skripsi), (Ponorogo, IAIN 2017). 
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kedudukanya, maka ia menjalankan suatu peranan. Ekstrakurikuler 

adalah suatu rangkaian yang teratur yang timbul karena suatu 

keinginan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan 

untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan bermasyarakat itu 

munculah apa yang dinamakan suatu kegiatan. Kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan 

seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibanya 

sesuai dengan kedudukanya maka orang yang bersangkutan 

menjalankan suatu kegiatan.14 

Dari beberapa pengertian, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan dilaksanakan di luar jam 

pembelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas wawasan 

pengetahuan dan kemampuan siswa.15 

Pengertian ekstrakurikuler menurut Suharismi Arikunto kegiatan 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan diluar jam pembelajaran, 

yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan.Kegiatan 

ekstrakurikuler adalah wahana pengembangan pribadi peserta didik 

melalui berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung maupun tidak 

langsung dengan materi.16 

Kurikulum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tujuan 

kelembagaan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

mendukung peserta didik dalam meningkatkan bakat dan 

                                                             
 14 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 267-269. 

 15 Ibid, 287. 
 16 Arikunto, Proses Kegiatan Belajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 168. 
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kreativitasnya. Disamping itu kegiatan ekstrakurikuer merupakan 

kegiatan yang bernilai tambah yang diberikan sebagai pendamping 

pelajaran yang diberikan secara intrakurikuler, dan tidak hanya sebagai 

pelengkap suatu proses kegiatan belajar. Kegiatan  ekstrakurikuler 

yang merupakan seperangkat pengalaman belajar memiliki nilai-nilai 

bagi pembentukan  kepribadian siswa.17 

b.Jenis-jenis Ekstrakurikuler 

 Menurut Amir Daien kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu bersifat rutin dan periodik. Kegiatan ekstrakurikuler 

yang bersifat rutin yaitu dilakukan secara terus-menerus, seperti 

latihan bola voly, sepak bola dan sebagainya. Sedangkan kegiatan 

ekstrakurikuler yang bersifat periodik adalah bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan pada waktu tertentu saja, seperti lintas alam, camping, 

turnamen, dan lain sebagainya. 

 Percaya diri adalah keyakinan bahwa seseorang mempunyai 

kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan 

tertentu, sehingga dalam pelatihan ekstra maupun intra peserta 

dilatih untuk belajar lebih kreatif. Percaya diri juga merupakan 

keyakinan orang atas kemampuanya untuk menghasilkan level-level 

pelaksanaan yang mempengaruhi kejadian kehidupan mereka. 

Percaya diri adalah keyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan 

                                                             
 17 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009),286-287 



20 
 

untuk memutuskan jalanya suatu tindakan yang dituntut untuk 

mengurusi situasi-situasi yang dihadapi.18 

 Proses pengambilan keputusan untuk melakukan tingkah laku 

prososial dalam situasi tindak darurat, diawali oleh adanya 

kesadaran(awareness) terhadap orang lain akan bantuan.Keputusan 

untuk membantu orang lain bergantung pada proses 

pertimbangan(judge mental process) yang melibatkan dua hal yaitu 

tanggung jawab dan pribadi (antribution and responsibility).  

 Awareness (kesadaran) seorang individu seharusnya 

mempunyai kesadaran terhadap kebutuhan orang lain sehingga 

melahirkan tindakan altruistik. Kesadaran ini merupakan 

kemampuan yang ada pada diri individu untuk memperhatikan orang 

lain yang membutuhkan bantuan. Artinya, seseorang akan 

memberikan bantuanya jika ia memandang orang tersebut benar-

benar memerlukan bantuan, jika iamemandang orang tersebut tidak 

perlu di bantu atau tidak memerlukan bantuan, maka ia tidak 

memberikan bantuanya. 

 Menurut Bartal dalam bukunya Desmita,kesadaran tersebut 

mendorong terjadinya tingkah laku prososial seseorang. Kesadaran  

terhadap kebutuhan orang lain dalam hal bantuan adalah merupakan 

determinan penting apakah seseorang memberikan bantuan orang 

lainatau tidak.19Menurut Piet Sahertian, Kegiatan ekstrakurikuler 

                                                             
 18 Muhammad Mustari,Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), 51. 

 19Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik(Bandung: PT. 

RemajaRosdakarya, 2014), 246-247. 
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adalah kegiatan diluar jam pelajaran biasa (termasuk pada waktu 

libur) yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan 

tujuan untuk memperluas pengetahuan siswamengenai hubungan 

antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta 

melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.20 

c. Tujuan Ekstrakurikuler 

 Tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah menumbuhkembangkan 

pribadi yang sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Allah Yang 

Maha Esa, memiliki kepedulian dan tanggung jawab  terhadap 

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya, serta menanamkan 

sikap sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab 

melalui kegiatan positif dibawah tanggung jawab sekolah. 

Pembimbingan yang bersifat ekstrakurikuler, antara lain diarahkan 

pembimbingan kecakapan hidup, yang meliputi kecakapan 

individual, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecapan 

kepemudaan.21 

 Kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa diharapkan mampu 

menghasilkan generasi yang berprestasi  memiliki sosial yang tinggi, 

civit dan etnis.Sosial adalah hasil yang berhubungan dengan 

hubungan sosial dan kemasyarakatan untuk dapat hidup bersama 

dengan orang lain,  sedangkan hasil civit dan etnis merupakan hasil 

yang berhubungan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban, 

tanpa adanya deskrimininasi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler 

                                                             
 20 Ibid, 249-251 

 21Yeni  Rahmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak Remaja (Jakarta: 
Kencana, 2010), 27-33. 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan 

minat dan belajar lebih banyak mengenai diri mereka sendiri dan 

orang lain. Program disuatu lembaga pendidikan seperti 

ekstrakurikuler dipengaruhi oleh misi dan filosofi juga 

membutuhkan lingkungan belajar, dimana siswa dapat berkembang, 

belajar dan mampu menempatkan dirinya kearah yang lebih baik.22 

2. Minat Bakat  

a. Minat 

Minat oleh kebanyakan orang disebut interest yang 

merupakan sifat atau sikap yang memiliki kecenderungan atau 

tendensi tertentu.23Namun terlepas populer atau tidak, minat yang 

seperti dipahami dan dipakai oleh orang selama ini dapat 

mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam 

bidang studi-studi tertentu.24 

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antar diri sendiri dengan 

suatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minatnya. Di ungkapkan bahwa minat 

berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang 

                                                             
 22 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa (Bandung: Ghalia 
Indonesia, 2010), 100. 

 23 Ibrahim Bafadal, Pengeleloaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), 191 

 24 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung:PT 

Remaja Rosdakarya), 136. 



23 
 

untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, 

pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.25 

Jadi minat dapat dikategorikan melaui penyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai sesuatu hal daripada 

hal lainya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam 

suatu aktivitas. Minat tidak dibawa dari lahir, melainkan diperoleh 

kemudian.26 

Minat harus ada dalam diri seseorang, sebab minat adalah 

modal awal seseorang sebelum melakukan aktivitas  untuk 

mencapai suatu tujuan. Sebagai salah satu satu contoh seseorang 

yang menaruh minat terhadap kegiatan  ekstrakurikuler, minat itu 

ada karena rasa keingintahuan orang tersebut atas sesuatu. Tujuan 

yang ingin dicapai atau diraihnya. Minat merupakan salah satu 

faktor penting untuk mencapai sebuah keberhasilan. 

Minat seseorang merupakan aspek penting kepribadian, 

karakteristik ini secara material mempengaruhi prestasi 

pendidikan dan pekerjaan berhubungan antar pribadi kesenangan 

yang menjadikan seseorang beraktivitas pada waktu luang. 

Perhatian dan minat bebarengan dengan emosi dan kemauan, 

menentukan luasnya kesadaran. Derajat kesadaran yang meninggi 

itu merupakan awal dari perhatian. Perhatian itu merupakan reaksi 

umum organisme dari kesadaran menjadi menambah aktivitas, 

konsentrasi dan pembatasan. 

                                                             
 25 Alex Sobar, Psikologi Umum (Bandung :Pusaka Setia, 2003), 182. 

 26 Djali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,2011), 121. 
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Pembatasan kesadaran terhadap suatu objek dan 

menyisihkan yang tidak perlu disebut inhibisi. Sedangkan usaha 

yang menonjolkan hal-hal yang perlu dan berkaitan dengan objek 

yang diminati itu disebut sebagai apresiasi. Minat juga 

berhubungan erat sekali dengan kepribadian kita, minat juga 

menampilkan sikap diri pribadi. Jadi pada minat ini unsur 

pengenalan emosi dan kemauan untuk mencapai suatu objek.27 

Ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:28 

1) Dorongan dari dalam individu, misal dorongan membangkitkan 

minat untuk mencari penghasilan, minat terhadap produksi 

makanan dan lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin 

tahu ingin membangkitkan minat untuk membaca, belajar, 

menuntut ilmu, melakukan penelitian. 

2)  Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Minat untuk belajar 

atau menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin 

mendapatkan penghargaan dari masyarakat, karena biasanya 

yang memiliki pengetahuan cukup luas (orang pandai) 

mendapat kedudukan yang tinggi dan terpandang dalam 

masyarakat. 

3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat 

dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada 

aktivitas akan mendapatkan perasaan senang, dan hal tersebut 

                                                             
 27 Cece Rachmat, Psikologi Pendidikan (Bandung: UPI Press,2006), 172. 

 28 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 193. 
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akan memperkuat- minat terhadap aktivitas tersebut, 

sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat 

terhadap hal tersebut. 

b. Bakat 

1) Pengertian Bakat 

Bakat  biasanya diartikan sebagai kemampuan bawaan yang 

merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih 

agar dapat terwujud. Selain itu, bakat merupakan kemammpuan 

untuk belajar atau untuk mengembangkan kecakapan dalam suatu 

area. Jika diberikan dengan pendidikan yang tepat atau pelatihan, 

kemapuan seseorang dalam hal itu akan luar biasa diatas rata-rata 

yang bisa dicapai sebagian besar orang.29 

Adapun faktor-faktor yang menentukan bakat seseorang 

dapat terwujud ditentukan oleh keadaan lingkungan seorang. 

Misalnya kesempatan, sarana dan prasarana yang tersedia, 

dukungan dari orang tua dan sebagainya. Faktor juga ditentukan 

oleh keadaan dalam diri orang itu sendiri, seperti minatnya suatu 

bidang, keinginanya untuk berprestasi, dan keuletanya untuk 

menghadapi kesulitan atau rintangan yang mungkin timbul. 

Bakat juga berbeda dengan kapasitas dengan sinonimnya, 

yaitu kemampuan yang dapat dikembangka dimasa yang akan 

datang apabila latihan dilakukan secara optimal. Dengan demikian 

                                                             
 29Mulyono, Manajemen Adminitrasi & Organisasi Pendididikan (Jogjakarta; Ar-

Ruzz, 2008), 186. 
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dapat diartikan bahwa bakat merupakan suatu potensi yang akan 

muncul setelah memperoleh pengembangan dan latihan.30 

2) Tanda-tanda Anak Berbakat 

Anak yang berbakat mampu mencapai prestasi yang tinggi 

karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. 

Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi kemampuan intelektual 

umum (kecerdasan atau intelegensi), kemampuan akademik khusus 

kemampuan berfikir kreatif-produktif. Kemampuan memimpin, 

kemampuan dalam salah satu bidang seni dan kemampuan 

psikomotor.31 

Bakat seorang dipengaruhi oleh konstitusi karakternya, 

bahkan ada kalanya bakat itu dibangun oleh karakternya. Bakat itu 

sendiri sifatnya herediter, artinya telah dibawa sejak lahir.32 Tanda-

tanda bakat yang bisa tampak sejak dini adalah mempunyai ingatan 

yang sangat kuat, logika, dan keterampilan analitis kuat, bakat seni 

dan musik, luwesdalam atletik dan menari, pintar bersosialisai, 

mampu berimajinasi dan mampu memahami perasaan manusia.33 

3) Cara Mengembangkan Bakat Minat 

 Pengembangan disini yang dimaksud adalah suatu proses 

perubahan secara bertahap kearah yang meluas dan mendalam, 

                                                             
 30 Muhammad Ali, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT 

Bumi Aksara, 2017), 78. 
 31Hamzah Uno, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi 

Aksara), 7-8. 

 32Agus Sujanto, Psikologi Kepribadian (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),18 

 33Hamzah Uno, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), 9. 
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secara menyeluruh dapattercipta suatu kesempurnaan atau 

kematangan.34 

 Dalam mengembangkan bakat ada banyak cara, semisal 

latihan-latihan dengan orang yang memang ahli dibidangnya yang 

dapat membantu mengembangkan bakat anak tersebut, mengukur, 

membandingkan, dan mengetahui segi-segi persamaan dan 

perbedaan antara benda-benda dan hubungna-hubungan yang 

menyangkut peristiwa yang ada dalam kehidupan. Semua itu 

membantu anak untuk merasakan bahwa mereka hidup dalam alam 

yang tidak asing baginya, informasi-informasi tersebut menambah 

pengertianya terhadap alam tempat ia hidup. Dalam hal yang 

demikian itu, terdapat langkah maju dalam pengembangan bakat 

tersebut.35 

 Untuk mengembangkan minat ada beberapa hal yang harus 

dilakukan, diantaranya yaitu dengan melakukan pembiasaan atau 

suatu kegiatan tertentu yang disitu dapat menumbuhkan keinginan 

seseorang. Minat dapat berkembang apabila kecenderungan jiwa 

yang aktif yang menyebabkan seseorang atau individu melakukan 

kegiatan. Dengan demikian minat seharusnya menjadi pangkal dari 

semua aktivitas dalam usaha pemenuhan kebutuhan manusia, dimana 

setiap manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam. 

Sehingga dengan adanya usaha pemenuhan kebutuhan itu,  maka 

                                                             
 34Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2009), 191. 

 35I G Frederic, Mencari Bakat Anak (Jakarta; N. V Bulan Bintang, 1982), 67. 
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timbul minat yang kuat dalam dirinya untuk berusaha sungguh-

sungguh dalam memenuhi kebutuhan.36 

3. Kreativitas 

a. Pengertian kreativitas  

Kreativitas merupakan aktivitas mental karena berkaitan 

dengan pemahaman manusia terhadap lingkungan secara terus-

menerus dengan penuh ketekunan dan  kesadaran yang 

menghasilkan berbagai ide, temuan, cara-cara baru dan berbagai 

tindakan yang merupakan terobosan bagi suatu perubahan yang 

sangat bernilai dan bermakna bagi manusia dalam 

mengembangkan, mengatur dan mengendalik lingkungan sehingga 

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkunganya.37 

Angelou berpendapat sebagaimana dikutip oleh Yuliani 

Nurani  bahwa kreativitas ditandai dengan adanya kemampuan 

untuk menciptakan, mengadakan, menemukan suatu bentuk baru 

dan untuk menghasilkan sesuatu melalui keterampilan imajinatif.38 

Menurut buku Utami Munandar, kreativitas kemampuan 

untuk kombinasi baru, berdasarkan data, informasi atau unsur-

unsur yang ada. Yang dimaksud dengan data, informasi atau unsur-

unsur  yang ada, dalam arti sudah ada sebelumnya atau sudah 

dikenal sebelumnya, adalah semua pengalaman yang telah 

diperoleh seseorang selama hidupnya. Jelaslah makin banyak 

                                                             
 36 Muhammad Faturrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran 
(Yogyakarta: Teras, 2012), 169. 

 37Maritin Jamaris, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2013), 73. 

 38Yuliani Nurani, Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak, (Jakarta:PT Indeks, 

2010), 38. 
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pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang makin 

memungkinkan dia memanfaatkan dan menggunakan segala 

pengalaman dan penngetahuan tersebut untuk bersibuk diri secara 

kreatif.39 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas 

Pada mulanya, kreativitas dipandang sebagai faktor 

bawaaan yang dimiliki oleh individu tertentu. Dalam 

perkembangan selanjutnya ditemukan bahwa kreativitas tidak 

dapat berkembang secara otomatis tetapi membutuhkan 

rangsangan  dari lingkungan. 

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kreativitas antara 

lain:40 

1) Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidak beranian dalam 

menanggung resiko, atau mengejar sesuatu yang belum dapat 

dipastikan. 

2) Konformitas terhadap teman-teman kelompoknya dan tekanan 

sosial 

3)  Diferensiasi antara bekerja dan berani 

4) Tidak menghargai terhadap fantasi dan khayalan 

c. Cara Mengembangkan Kreativitas 

Agar  kretivitas dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik,Maka dalam pelaksanaan pembelajaran seorang guru harus 

lebih banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk 

                                                             
 39 Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, (Jakarta: 

PT Grasindo, 1999), 47. 

 40 Hera Lestari Mikarsa, Pedidikan Anak SD, (Jakarta: Univeritas Terbuka, 2007), 3.  



30 
 

mengambil peran yang lebih aktif dan kreatif dalam suasana 

belajar yang menyenangkan, bersikap terbuka dan menghargai 

minat dan gagasan yang muncul dari anak, memberi kesempatan 

yang selebar-lebarnya untuk memikirkan dan mengembangkan 

ide dan memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada anak 

untuk berperan serta dalam menentukan pilihan.41 

Mengingat bahwa kretivitas merupakan bakat yang secara 

potensial dimiliki oleh setiap orang, yang dapat 

dikenali(dididentifikasi) dan dipupuk melalui pendidikan yang 

tepat, salah satu masalah yang kritis adalah bagaimana dapat 

menemukan potensi kreatif siswa dan bagaimana dapat 

mengembangkan melalui pengalaman pendidikan.Kreativitas 

adalah hasil dari proses interaksi antara individu dan 

lingkunganya.  

Menurut buku Utami Munandar kreativitas kemampuan 

untuk kombinasi baru, berdasarkan data, informasi atau unsur-

unsur yang ada. Yang dimaksudSeseorang mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh lingkungan ia berada, dengan demikian baik 

perubahan individu maupun di dalam lingkungan dapat 

menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif. Impikasinya 

adalah bahwa kemampuan kreatif dapat ditingkatkanmelalui 

pendidikan.42 Meningkatkan kreativitas hendaknya merupakan 

                                                             
 41 Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2010), 43-

46. 

 42 Utami Munandar,Kreativitas dan Keberbakatan  Strategi Mewujudkan Potensi 

dan Bakat (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 1999), 14. 
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integral dari setiap program pendidikan. Jika meninjau tujuan 

program atau sasaran belajar siswa, kreativitas biasanya disebut 

sebagai prioritas. Hal ini dapat dipahami jika kita melihat dasar 

pertimbangan (rasional) mengapa kreativitas perlu  dipupuk dan 

dikembangkan.43 

Guru mempunyai dampak yang besar tidak hanya pada 

prestasi pendidikan anak tetapi juga pada sikap anak terhadap 

sekolah dan terhadap belajar pada umumnya. Guru dapat 

melumpuhkan kemelitan (rasa ingin tahu) alamiah, merusak 

motivasi, harga diri dan kreativitas anak.  

Bahkan guru-guru yang sangat baik (atau yang sangat 

buruk) dapat mempengaruhi anak lebih kuat daripada orang tua, 

karena guru punya lebih banyak kesempatan untuk merangsang 

atau menghambat kreativitas anak daripada orang tua.  

Cara yang paling baik bagi guru untuk mengembangkan 

kreativitas siswa adalah dengan mendorong motivasi intrinsik. 

Semua anak harus belajar bidang keterampilan di sekolah, dan 

banyak anak memperoleh keterampilan kreatif melalui model-

model berfikir danbekerja kreatif, tetapi sedikit sekali anak yang 

dapat mempertahankan motivasi intrinsik di sekolah dengan 

sistem yang diterapkan.44 

 

 

                                                             
 43 Ibid, 22-23. 

 44 Ibid, 155-156. 
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d) Landasan teori kreativitas 

Kreativitas merupakan sebuah proses yang mampu 

melahirkan gagasan, pemikiran, kosep dan atau langkah-

langkah baru pada diri  seseorang. Kebermaknaan kreativitas 

terletak pada hakikat dan perannya sebagai dimensi yang 

memberi ciri keunggulan bagi pertumbuhan diri peserta didik 

yang sehat, produktif, dan inovatif. Kreativitas merupakan 

fungsi berbagai faktor dan ciri kemampuan mental intelektual. 

Ciri dan faktor kemampuan individu dapat diamati melalui 

proses berfikir secara divergen, konvergen, menghayati, 

merasakan yang terungkap  melaui bahasa, simbol, gambar, atau 

perilaku motorik(Kintz dan Bruning).45  

Model kognitif menerangkan bahwa kreativitas sebagai 

proses dan fungsi berbagai kemampuan kognitif, khususnya 

berfikir kreatif dalam memecahkan masalah. Model ini 

mendasarkan teorinya pada asumsi bawa kreativitas adalah 

proses dan hasil belajar individu terhadap lingkungan (Torrance 

dan White).46 

e) Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas 

Pada  mulanya kreativitas dipandang sebagai faktor 

bawaan yang hanya dimiliki oleh individu tertentu. Dalam 

perkembangan selanjutnya, ditemukan bahwa kreativitas tidak 

                                                             
 45 Yeni Rahmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak (Jakarta: 
Kencana, 2010), 53. 
 46  Diana Mutiah,Psikologi Bermain Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2010), 41-

42. 
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dapat berkembang secara otomatis tetapi membutuhkan 

rangsangan dari lingkungan. 

Utami Munandar mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kreativitas adalah;47 

1. Usia 

2. Tingakat pendidikan orang tua 

3. Tersedianya fasilitas dan 

4.  Penggunaan waktu luang. 

Carlk mengategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kreativitas ke dalam dua kelompok, yaitu faktor yang 

mendukung dan faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang 

dapat mendukung perkembangan kreativitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Situasi yang menghadirkan ketidak lengkapan dan 

keterbukaan. 

2. Situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya 

banyak  pertanyaan. 

3. Situasi yang dapat mendorong dalam rangka menghasilkan 

sesuatu. 

4. Situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian 

5. Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk menggali, 

mengamati, bertanya, merasa, mencatat, menerjemahkan, 

                                                             
 47 Kasmadi,  Membangun Soft Skills Anak-Anak Hebat (Bandung: Alfabeta, 2013), 
159. 
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memprkirakan, menguji hasil perkiraan, dan 

mengkomunikasikan. 

6. Kewibahasaan yang memungkinkan untuk pengembangan 

potensi kreativitas secara lebih luas karena akan 

memberikan pandangan dunia secara lebih bervariasi, lebih 

fleksibel dalam menghadapi masalah, dan mampu 

mengkspresikan dirinya dengan cara yang  

7. berbeda dari umumnya yang dapat muncul dari pengalaman 

yang dimilikinya. 

8. Perhatian dari orang tua terhadap minat dan perkembangan 

anak, stimulasi dari lingkungan sekolah, dan motivasi diri.48 

Setiap orang pada dasarnya memiliki bakat kreatif dan 

kemampuan untuk mengungkapkan dirinya secara kreatif, 

meskipun masing-masing dalam bidang dan dalam kadar yang 

berbeda-beda. Yang terutama dan yang terpenting dalam dunia 

pendidikan ialah bahwa bakat tersebut dapat dan perlu 

dikembangkan dan ditingkatkan. 

Rhodes dan Munandar menjelaskan bahwa 

pengembangan kreativitas pada diri seseorang dapat dilakukan 

pendekatan melalui 4P, yaitu person (pribadi), dimana tindakan 

kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam 

interaksi dengan lingkungan; process (proses), dimana langkah-

langkah proses kreatif dimulai dari tahap persiapan dan 

                                                             
 48Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta 

Didik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 53-54. 
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verifikasi; press (dorongan), berupa dorongan internal dan 

eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis; product (hasil 

akhir). 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yg menghasilkan kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi 

kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai 

bagian dari suatu keutuhan.49 Penelitian kualitatif  lebih banyak 

mementingkan segi “proses” dari pada “hasil”. Hal ini disebabkan oleh 

hubungan bagian-bagian yang di teliti akan lebih jelas apabila diamati  

dalam proses.50  

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah 

penelitian studi kasus (case study). Studi kasus yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, 

lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya,penelitian kasus 

                                                             
 49 Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), 3. 

 50Ibid, 7. 
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hanya meliputi daerah / subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari 

sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.51Dalam penelitian 

kualitatif, masalah tidak selalu harus berangkat dari adanya penyimpangan 

atau pertentangan antara teori dan praktik,antara yang seharusnya dengan 

yang senyatanya. Penelitian kualitatif pada dasarnya “ tidak ada yang 

seharusnya”,  

tetapi yang ada hanyalah “senyatanya”. Jadi masalah yang dirumuskan 

menyesuaikan dan mengikuti kenyataan yang ada.52 

Dalam hal ini peneliti mengambil sebuah penelitian yang 

membahas tentang Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam 

Mengembangkan Minat Bakat dan kreativitas Siswa di MTs Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti akan bertindak sebagai pengumpul data 

yang sekaligus akan aktif di lapangan, dan peneliti akan bertindak sebagai 

pengamat aktif, yang akan terjun ke lapangan guna mendapatkan 

informasi yang sedetail- detailnya dan berdasarkan kenyataan yang akan 

ditemui.53Karena ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

                                                             
 51Suharismi Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
1997), 13. 

 52Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PUSTAKA SETIA, 2009),  

 53Wiyono, Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Action 

Research) (Malang: Universitas Negeri Malang, 2007), 77. 
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peneliti yang ikut serta menjadi instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, dan instrumen lain sebagai penunjang.54 

Penelitian kualitatif sebagaimana dikatakan Nasution (1996) sampai 

pada tahap tertentu adalah linier sebagaimana penelitian kuantitatif, 

dimana peneliti harus memiliki keinginan untuk mengkaji suatu objek dan 

di sisi lain ada audience sebagai sasaran penelitian.55 Dalam hal ini 

peneliti ikut terjunlangsung untuk melakukan penelitian di MTs Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo. 

 

C. Lokasi Penelitian 

MTs Al-Islam Joresan, dengan Alamat Jalan Raya Mlarak No 1, 

Desa Joresan, Kec.Mlarak, Kab.Ponorogo. MTs Al-Islam Joresan dipilih 

karena ada keunikan dan kesesuaian dengan topik yang peniliti pilih. 

Keunikanya di sini yaitu salah satunya kegiatan ekstrakurikuler Marching 

Band, pada ekstra ini yaitu bisa menciptakan lagu-lagu yang modern 

meskipun santri yang berbasis salafiyah. Namun tidak ketinggalan zaman 

dalam hal menciptakan generasi yg kreatif dan berkualitas, dan masih ada 

kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Dengan demikian maka peniliti 

memilih lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal yang bermakna 

dan lebih baru dari kemapuan peniliti miliki. 

 

D.Data dan Sumber Data  

                                                             
 54Burhan Bungin, Metodologi penelitian kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo 2001), 

56. 

 55Subana & Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: CV Pustaka Setia 

2005), 18.  
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 Data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan yang selebihnya adalah data tambahan.56 Maksud dari kata-kata 

dan tindakan disini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 

dan di wawancarai yaitu Kepala Sekolah, Pembimbing ekstrakurikuler dan 

para siswa yang terlibat aktif yang mengikuti kegiatan ekstra. 

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber data primer, yang meliputi observasi dan wawancara kepada 

kepala sekolah, pembimbing ekstrakurikuler, dan siswa-siswi Mts Al- 

Islam joresan.  

2. Sumber data sekunder, meliputi dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian, misalnya foto, kegiatan selama ekskul berlangsung, dan 

kegiatan yang lain yang berhubungan dengan penelitian. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian. Karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.57 Dalam 

penelitian kualitatif teknik pengumpulan data lebih banyak observasi 

berperan serta(participant observation), wawan cara mendalam (indepeth 

interview), dan dokumentasi.58 

                                                             
 56Moleong, Metodologi Peneitian Kualitatif (Bandung: Bandung PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003), 153-154. 

 57  Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 224. 

 58Ibid., 225 
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1. Observasi 

Teknik ini diartikan sebagai metode pengamatan secara teliti 

tentang obyek penyusunan, berupa pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena yang diselidiki secara langsung. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia proses kerja, gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.59 

Ada beberapa macam observasi yang akan digunakan oleh 

peneliti yaitu meliputi observasi yaitu meliputi observasi partisipatif, 

observasi terus terang, dan observasi terstruktur.  

Observasi partisifatif adalah ketika peneliti terlibat langsung 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan 

pengamatan, peneliti juga mengikuti apa yang dikerjakan oleh sumber 

data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini 

maka data yang diperoleh akanlebih lengkap, tajam, dan samping 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.60 

Kemudian observasi terus terang atau tersamar peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber 

data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti 

mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi 

dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam 

observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari 

                                                             
 59Ibid., 226 

 60Ibid., 227 
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merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau 

dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk 

melakukan observasi. 

Teknik observasi terakhir yaitu observasi terstruktur adalah 

observasi yang  mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang 

akan di observasi. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan 

data secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam- melakukan 

pengamatan peneliti menggunakan instrumen yang telah baku, agar 

data yang diperoleh lebih maksimal.61 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung oleh 

peneliti dengan menggunakan observasi berperan serta. Dan mengamati 

secara langsung “Iplementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam 

Mengembangkan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa di MTs Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo. 

Hasil observasi dalam penelitian ini akan dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di 

lapangan. Pada waktu di lapangan membuat catatan, setelah pulang ke 

rumah atau tempat tinggal  barulah peneliti menyusun catatan 

lapangan.62 

2. Wawancara 

                                                             
 61Ibid., 228 

 62 Lexy Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003), 153-154. 



41 
 

Wawancara adalah proses pecakapan dengan maksud untuk 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisai, 

motivasi yang dilakukan dua pihak, yaitu wawancara dan orang 

yang  

diwawancarai.63 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya  sedikit atau kecil. 

Esterberg sebagaimana yang dikutip oleh sugiono 

mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara 

terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur.64 

a. Wawancara terstruktur (structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi aapa yang akan 

diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden 

diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. 

b. Wawancara semistruktur (semistructure interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-

depth interview, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara tersruktur. Tujuan dari 

wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

                                                             
 63Ibid, 135. 

 64Sugiono,Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 233. 
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terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, 

dan ide-idenya. 

 

c. Wawancara tak berstruktur(unstructur interview) 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimanapeneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum 

mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga 

peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh 

responden, berdsarkan analisis terhadap setiap jawaban dari 

responden tersebut maka peneliti dapat mengajukan berbagai 

pertanyaan yang terarah pada tujuan.65 

Dalam penilitian ini peneliti menggunakan wawancara 

semistruktur(semistructure interview), adapun dalam penelitian ini 

orang-orang yang di wawancarai adalah: 

1.  Kepala Sekolah untuk mengetahui sejarah berdirinya lembaga. 

2. Guru atau pembimbing eksrtakurikuler, untuk mendapatkan 

informasi tentang bagaimana perkembangan siswa dalam 

mengembangkan minat bakat serta kreativitas. 

3.  Perwakilan dari siswa-siswi MTs, untuk mengetahui peran 

kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat bakat 

dan kreativitas siswa. 

 

                                                             
 65Ibid.,234. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat  

data-data atau dokumen-dokumen yang ada dan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, gambat, 

foto, sketsa dan lain-lain.66Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang sejarah berdirinya lembaga, visi-misi, insfrastruktur, 

struktur organisasi sekolah.dan berkaitan dengan peran 

eksrakurikuler dalam mengembangkan minat bakat dan kreativitas. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan yg lainya. Sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.67 Teknik analisa 

kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Analisa 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus pada tahap penelitian sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data 

meliputi data (reduction, data display, dan conclusion). 

1. Reduksi Data (Data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari polanya. 

                                                             
 66Ibid.,240. 

 67Ibid.,243. 
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Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data terkumpul yaitu yang 

berkaitan dengan masalah Peran kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan minat bakat dan kreativitas siswa di MTs  Al- Islam 

Jorean Mlarak  Ponorogo. Selanjutnya dipilihbagian  yang terpenting 

dan difokuskan pada pokok permasalahan. 

2. Penyajian Data (data display) 

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat 

naratif, tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang diteliti. Dengan menyajikan dua data, akan 

memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi. 

3. Kesimpulan Sementara (conclusion drawing) 

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam 

penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran 

suatu subjek sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya. Kemudian 

diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini 

untuk menjawab rumusan masalah yang di rumuskan diawal.68 

 

G. Pengecekan  Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang paling penting diperbarui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun  dan 

triangulasi. 

                                                             
 68Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, analisis data kualitatif, terj. Tjetjep 

Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 16. 
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Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci.69 Sedangakan teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data.70 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik yang digunakan 

dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang- ditemukan. Berikut  

beberapa pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif 

diantaranya:  

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan; sumber, metode, dan teori. 

2. Pengecekan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan peneliti 

dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh 

dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. 

3. Cakupan referensial adalah sebagai alat untuk menampung dan 

menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, yaitu 

dengan menyimpan informasi yang tidak direncanakan sebagai 

alternatif. 

 

 

                                                             
 69Ibid.,177. 

 70 Ibid., 178 
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H. Tahapan-tahapan Penelitian 

 Tahap-tahap dalam penelitian ini ada empat tahap. Tahap-tahap 

tersebut adalah: 

1.) Tahap pra lapangan yang meliputi menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, perizinan, memilih dan memanfaatkan 

informan. 

2.) Tahap pekerjaan lapangan memahami latar penelitian, berperan serta 

sambil mengumpulkan data. Pada tahap pekerjaan lapangan ini, 

peneliti akan berusaha untuk memahami kondisi yang ada dilapangan  

serta berperan langsung di lapangan guna mengumpulkan data-data 

penelitian yang di butuhkan. 

3.) Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. Dari data-data yang diperoleh selama kegiatan penelitian di 

lapangan, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini 

kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a) reduksi data, b) penyajian 

data, dan c) penarikan kesimpulan. 

4.) Tahap penulisan laporan penelitian. 

Tahap akhir dari penelitian yang dilaksanakan adalah penulisan 

laporan. 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A.  Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah berdirinya Pondok PesantrenAl-Islam Joresan Mlarak 
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Sejarah berdirinya Pondok Pesantren “Al-Islam” yang berlokasi 

di desa Joresan Kecamatan Mlarak KabupatenPonorogo Jawa Timur 

dilatar belakangi oleh krisis kualitas kehidupan umat Islam Indonesia  

khususnya di Ponorogo pada tahun enampuluhan. Pada masa itu sarana 

pengembangan kehidupan umat Islam, kaderisasi umat Islam, dan anak-

anak putus sekolah sebagai akibat dari keterbelakangan dan kemiskinan 

yang masih melingkupi kehidupan sebagian besar masyarakat 

ponorogo, terutama yang tinggal di daerah pedesaan. 

Meskipun di Ponorogo telah lama berdiri beberapa lembaga 

pendidikan Islam yang berpaham Islam Modernis namun keberadaanya 

dianggap sebagai tempat menuntut ilmu kaum priyayi yang tak 

terjangkau wong cilik, sehingga keterbelakangan dan kenihilan ilmu 

pengetahuan juga memprihatinkan. 

Kondisi tersebut menggugah kepedulian ulama yang tergabung 

dalam Majelis Wakil Cabang Nahdlotul Ulama (MWC-NU) Kecamatan 

Mlarak untuk ikut serta memerangi keterbelakangan pendidikan dalam 

masyarakat. Dalam pertemuan MWC-NU Kecamatan Mlarak pada saat 

itu diketuai oleh KH. Imam Syafaat kepedulian tersebut dirumuskan 

dalam agenda rapat yang membahas pendirian sebuah lembaga 

pendidikan Islam tingkat menengah di kecamatan Mlarak. 

Kemudian untuk lebih menguatkan Visi Misi dan tujuan 

didirikanya lembaga pendidikan Islam tersebut diadakan pertemuan 

ulang sebanyak dua kali. Yang pertama dirumah KH. Hasbulah desa 

Joresan Mlarak yang bertepatan dengan Haul Almarhum Kyai 
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Muhammad Toyyib Pendiri desa joresan. Pertemuan yang kedua disalah 

satu tokoh NU Mlarak KH. Abdul Karim dari desa Joresan. 

Pada pertemuan selanjutnya yakni dirumah KH. Syafaat di desa 

Gandu Mlarak Ponorogo yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Nahdliyin 

seperti: KH. Imam Syafaat, KH. Maghfur Hasbullah, KH. Mahfudz 

Hakiem, BA,Kafrawi, H. Farhan Abdul Qodir, K. Qomari Ridwan, K. 

Imam Mahmudi, Ibnu Mundzir, Bazi Haidar, K. Markum, Ashmu’i 

Abdul Qodir, Ahmada Hudlori Ibn Hajar, dan Hirzuddin Hasbullah, 

berkat ridho Allah Swt. Lahirlah cikal bakal Pondok Pesantren Al-Islam, 

tepatnya pada tanggal 12 Muharram 1386 H bertepatan dengan tanggal 2 

mei 1966 M.  

2. Visi, Misi, dan Tujuan MTs Al-Islam Joresan  Mlarak 

a. Visi sekolah:”Terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas 

dan kepribadian yang luhur, mampu mencerahkan kehidupan 

masyarakat di masa depan.71 

 

 

Indikator: 

1.)Terwujudnya  organisasi santri yang proaktif, kreatif, konstruktif 

dan berwawasan luas 

2.) Terwujudnya kegiatan santri dalam wadah Organisasi Pelajar Al-

Islam (0PMI). Unit Forum Kegiatan Santri Ilmiah (FOLSA) dalam 

unit kegiatan Kerohanian, seni budaya dan sosial 
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3.) Terwujudnya komunikasi inter dan antar Santri secara intern dan 

ekstern pondok 

4.) Terwujudnya pembinaan, diklat kepemimpinan dan keorganisaian 

serta manjemen administrasi organisai yang kreatif 

5.) Terwujudnya jalinan komunikasi antar santri dengan seluruh 

komponen masyarakat 

6.) Terwujudnya kegiatan kompetitif santri secara ilmiah, akademis, 

seni budaya, dan ajang kreativitas santri secara intern dan ekstern 

7.) Terwujudnya ruang perpustakaan yang interpretatif 

8.) Terwujudnya laboratorium micro teaching dan bahasa 

9.) Terwujudnya Masjid dan Asrama santri sebagai islamic centre non 

akademik 

10.)Terciptanya kegiatan Santri dalam unjuk karya siswa Sekolah 

Dasar/MI, Madrasah Tsanawiyah/SMP untuk menjaring potensi 

dan promosi 

 

 

b.   Misi Sekolah 

1. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan iptek dan 

tuntutan masyarakat. 

2. Menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa  

berakar pada nilai sitem agama, adat dan budaya sejalan 

dengan perkembangan dunia luar. 

3. Meningkatkan mutu dan prestasi kegiatan Ekstrakurikuler 

sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. 
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4. Mengadakan kerjasama dengan seluruh unsur pendukung 

sekolah untuk mewujudkan budaya sekolah yang dijiwai oleh 

kedisiplinan agama dan sosial kemasyarakatan. 

5. Menciptakan budaya disiplin dalam kemandirian dan mandiri 

dalam kedisiplinan. 

6. Melaksanakan pembelajaran dengan beragam strategi dan 

metode (learnig style) dalam peningkatan nilai akademik 

7. Mengintensifkan Unit Kegiatan Santri Seni  Budaya, Olahraga, 

Kerohanian, dan Bakti Sosial. 

8. Mendisiplinkan pelaksanaan program tata tertib dalam proses 

belajar mengajar, ujian maupun kegiatan non akademik. 

9. Melaksanakan pengembangan model-model penilaian 

pembelajaran. 

10. Melaksanakan implementasi model evaluasi.  

 

c. Tujuan sekolah 

 Selama satu tahun pelajaran sekolah dapat: 

1. Meningkatkan kualitas/profesionalisme guru sesuai dengan 

tuntutan program pembelajaran. 

2. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan 

program. 

3. Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4. Meningkatkan bahan bacaan di perpustakaan. 

5. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. 

6. Mengikut sertakan kegiatan diluar sekolah. 
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7. Melengkapi kebutuhan ruang belajar, ruang pimpinan, ruang guru, 

ruang administrasi, ruang perpustakaan sesuai dengan kebutuhan. 

8. Menyediakan laboratorium bahasa dan laboratorium yang nyaman. 

9. Menciptakkan taman Kampus Pondok yang asri. 

10. Mengadakan kerjasama dalam penyediaan logistik bagi Sekolah, 

seperti koperasi dan atau toko, fotocopy dan lain-lain. 

11. Penyediaan dan perbaikan prasarana pendidikan 

3. Letak Pondok Pesantren Al-Islam 

  Pondok Pesantren “Al-Islam” Joresan terletak 15 Km dari Ibu 

Kota Kabupaten Ponorogo, tepatnya di desa Joresan Kecamatan 

Mlarak, sesuai dengan Visi dan Misi Pondok,sangatlah cocok sesekali 

dengan kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang mayoritas petani 

dan berpenghasilan rendah, meskipun di Kecamatan Mlarak banyak 

sekali Pondok Pesantren dan lembaga pendidikan, namun keberadaan 

Ponpes Al-Islam sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat sekitar 

Kecamatan Mlarak sampai luar daerah bahkan luar pulau jawa.Untuk 

menuju lokasi Pondok Pesantren Al-Islam sangatlah mudah, karena 

dekat dengan jalur transportasi umum. 

4. Profil Sekolah 

    Tabel 4.1 

        1. Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah : MTs Al-Islam Joresan 

b. NPSN : 20584885 
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c. Jenjang : MTs 

d. Status Sekolah : Swasta  

e. Alamat Sekolah : Jln. Madura Joresan 

 Rt /Rw : 3 

 Kode Pos : 63472 

 Kelurahan : Mlarak 

 Kecamatan  : Kec. Mlarak 

 Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo 

 Provinsi : Prov. Jawa Timur 

 Negara  : Indonesia 

 

 

 

 

5. Keadaan guru, Karyawan dan siswa 

a) Daftar guru dan karyawan 

 

      

No 

 

Nama  

 

 NUPTK 

 

1     Acmat Slamet, S.Pd.I  
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2 Agus Budiono S.Pd  

3 Ahmad Iqdamudin S.Pd  

4 Ahmad Kohari, S.Pd.I  

5 Ahmad Zainun S.Pd.I  

6 Drs. Yateni  

7 Imron Ahmadi, S.Ag.  

8 Drs. Syaifudin Zuhri  

9 Kusairi, S.Pd. I  

10 Muhammad Luthfi M, S.Si  

11 Misnan, S.Pd. I  

12 Muh. Amin Styadin, S.Pd. I  

13 Muhammad Mahmudi, S.Ag  

14 Muhammad Nasrudin, S.Pd  

15 Muhammad, BA  

16 Mu’tasim, S.Pd. I  

17 Muh. Yahya, S.Ag  
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No 

 

Nama  

 

 NUPTK 

 

18     Muh. Muslih, S.Pd.I  

19 Puryono S.Pd.I  

20 Drs. Ruslan Abdul Ghony   

21 Syahri, S.Pd.I  

22 Samuji, S.Pd.I  

23 Sujono, S.Pd.I  

24 Wahib Ahmadi, S.Pd..  

25 Drs. Imam Hambali  

26 Ahmad Bangid, S.Pd. I  

27 Jaryanto, SE  

28 Moh. Dimyanti, S.Ag.  

29 Sangidun   

30 Munirul Ikhwan  

31 Hadi Suminto, BA  

32 Suwandi, A.Md.  
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33 Mufid Ahsan Riofiki, S.Pd. I  

34 Iwan Suryanto, S.Th.I  

 

 

 

      

No 

 

Nama  

 

 NUPTK 

 

35    Ivandri Kusuma, S.Pd.  

36 K. Nasrul Huda  

37 Ahmad Reza Ahsani, S.Pd  

38 ZM .Abid Muhammady, M.Pd.  

39 Amini S.Pd.  

40 Aizatul chotimah, S.Pd.I  

41 Binti Rukayah, S.Pd.I  

42 Dra. Diyah Wahyuni  

43 Dra. Mariatul Indasah  

44 Elyn Nuryana, S.Pd.I  

45 Endang Kusrini, S.Pd.   

46 Esriyani, S.Ag.  
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47 Haniatul Mufidah, S.Pd.I  

48 Himmatul zulfa, SP,S.Pd.I  

49 Istinganah  

50 Nur Badriyah, S.Pd. I  

51 Partini, S.Pd.I  

 

 

 

      

No 

 

Nama  

 

 NUPTK 

 

52  Siti Aisah Nurul Janah, S.Pd.I  

53 Siti Ismiyati, S.Pd.  

54 Siti Khosiatun Nuroini, M.Pd.  

55 Siti Masruroh, S.Ag.  

56 Siti Tarbiyatin, S.Pd. I  

57 Tintin Rahmawati, S.Pd.  

58 Tri Suendang, S.Pd.  

59 Umi Supriyatin S.Pd.I  

60 Yuli Sofiana, S.Pd.  
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61 Siti Rohmatul M, S.Pd.  

62 Yayuk sulistiyani, S.Pd.   

63 Santi Wibiani, S.Si.  

64 Ida Rahmawati, S.Pd.  

65 Zayyin R.M, S.Pd.I  

66 Tita MukhlifahRubiarti  

67 Ulfa Rohmawati, S.Pd.I  

68 Puput Lila Hanun  

 

 

 

      

No 

 

Nama  

 

 NUPTK 

 

69    Ulfa Rosyida Santi, S.Si.  

70 Miftah Alfatih, SE   

71 Ani Purnami, S.Pd.  

72 Umi Farida, M.Pd.I  

73 Iva Muslihatin, S.Pd.   

74 Nia Resti Rahayu, S.Pd.  
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75 Anik Husana, S.Hum.  

76 Nurcahyo Mulyo   

77 Muhammad Zumri, S.H.I.  

78 Amrudin Alhanif, S.H.I.  

79 Ahmad Syahirul Alim, S.Pd.   

80 Ahmad Nurul M, S.Kom.  

81 Moh. Soni A, M.Pd.I  

82 Imam Khoiri, S.Pd.I  

83 Muhajir  

84 Khoiruman   

85 Mustofa Kamal  

 

b. Peserta didik 

     Tabel 4.2 

Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan L  P  Total  

Tingkat 9 175 182 357 

Tingkat 8 238 210 448 

Tingkat 7 246 251 497 
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Total 559 643 1202 

 

6. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana Mts Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo yang 

representatif, Meliputi: 

1. Melengkapi kebutuhan ruang belajar, ruang pimpinan, ruang guru, 

ruang administrasi, ruqng perpustakaan sesuai dengan kebutuhan 

2. Menyediakan laboratorium bahasa dan laboratorium IPA yang nyaman 

3. Menyediakan ruang presentasi/pertemuan, atau auditorium yang 

 representatif  

4. Menciptakan taman Kampus Pondok yang asri 

5. Mengadakan kerjasama dalam penyediaan logistik bagi sekolah, 

seperti  koperasi dan atau toko, fotocopy dan lain-lain. 

6. Melengkapi media, bahan dan alat pembelajaran 

7. Melengkapi sarana pendidikan 

8. Penyediaan dan perbaikan prasarana pendidikan 

9. Melengkapi sarana kegiatan ekstrakurikuler 

10. Melengkapi sarana untuk penerapan tata tertib Guru dan Santri 

11. Struktur Organisai MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

Demi lancarnya pelaksanaan lembaga pendidikan di MTs Al-Islam 

telah ditetapkan struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah Al-Islam masa 

bakti 2014-2019 yaitu sebagai berikut: 

KEPALA MADRASAH  :Imron Ahmadi, S.Ag 

KTU    :Nurcahyo Mulyo 
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WAKA KURIKULUM  :Siti Rohmatul Mawaddah, S.Ag,  

     M. Pd.I 

WAKA KESISWAAN  :Kusairi, S.Pd. I 

WAKA SARPRAS  :Muh. Muslih, S.Pd.I 

WAKA HUMASY  :Syahri, S.Pd. I. 

KEPALA LAB.KOMPUTER :Tita Mukhlifah Rubiarti, S.Kom 

KEPALA LAB.BAHASA :Muh. Nasrudin, S.Pd. 

KEPALA LAB.IPA  :Santi Wibiani, S, Si. 

KOORDINATOR BK  :Muhammad, BA 

KEPALA PERPUSTAKAAN :Muhajir 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Bentuk-bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam 

Mengembangkan Minat Siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo 

 Tuntutan perkembangan dunia saat ini menjadikan setiap orang  

dituntut memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. 

Mereka bisa memiliki potensi yang cukup untuk menghadapi kerasnya 

persaingan diera Modern seperti saat ini. Lembaga pendidikan sangat 

berperan penting dalam membantu generasi muda atau siswa untuk 

menghadapi masa depan. Selain sebagai lembaga yang memberikan 

pendidikan secara teori,  pihak sekolah juga berperan penting dalam 

melaksanakan kegiatan mengembangkan minat bakat dan kreativitas 

siswa agar minat bakat dan kreativitas siswa yang mereka miliki dapat 

berkembang dengan baik, terarah dan berkualitas. Dengan 
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berkembangnya minat bakat dan kreativitas yang dimiliki siswa 

diharapkan mampu memiliki modal kuat untuk menghadapi masa 

depan dan mencapai kepuasan dalam belajar. 

 Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai 

salah satu upaya dalam mengembangkan minat bakat dan kreativitas 

siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini, memiliki berbagai unsur 

didalamnya. Misalnya, proses pelaksanaanya, cara, dan pengaruh dari 

kegiatan tersebut. Adapun kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan minat siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo, peneliti lebih memfokuskan pada proses kegiatan 

ekstrakurikuler dalam mengembangakan minat bakat dan kreativitas 

siswa tersebut meliputi cara dan pelaksanaanya. 

 Untuk mengetahui kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan minat bakat dan kreativitas siswa peneliti melakukan 

wawancara  dengan bapak Imron Ahmadi, S.Ag sebagai kepala 

sekolah, Ibu Tintin Rahmawati, S.Pd sebagai guru pembimbing 

ekstrakurikuler dan siswa sebagai peserta ekstrakurikuler. Berikut ini 

beberapa petikan wawancara dengan narasumber. 

 Terkait kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat 

bakat dan kreativitas siswa, pihak sekolah MTS Al-Islam Joresan tidak 

membatasi siswa yang memiliki keinginan dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di MTS Al-Islam. Pihak sekolah menerima 

semua siswa dari kelas VII-IX yang memiliki minat untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler, meski mereka tidak bisa atau sama sekali 

belum memiliki dasar dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di 
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MTS Al- Islam akan dilatih dan diajarkan sampai bisa dan faham. 

Sebagai motivasi siswa yang belum mengusai dan masih ragu untuk 

mengikuti program ekstrakurikuler, siswa yang menonjol dan berbakat 

akan dijadikan sebagai perwakilan sekolah dalam mengikuti event 

perlombaan. Seperti yang di ungkapkan bapak Imron Ahmadi, S.Ag. 

sebagai kepala sekolah yaitu: 

“Untuk mengembangkan minat dari pihak sekolah yaitu 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengajak agar 

keinginan siswa dapat meningkat, misalnya saja kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka, dalam pramuka tentu banyak 

kegiatan atau permainan yang disitu dapat menambah kemauan 

siswa untuk mengikuti suatu kegiatan tertentu.Banyak siswa 

yang bersemangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di MTs Al-Islam Joresan, Mlarak, Ponorogo. 

Pihak sekolah tidak membatasi siswa yang memiliki keinginan 

untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Pihak sekolah  

menerima semua siswa yang berminat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler meskipun sebagian mereka tidak bisa atau tidak 

memiliki dasar dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dari berbagai 

latihan yang dilakukan  oleh pelatih, dapat melihat siswa yang 

menonjol dan yang akan dijadikan sebagai perwakilan sekolah 

dalam mengikuti event perlombaan. Dengan demikian, para 

siswa semakin termotivasi untuk menunjukan kebolehan dan 

ketrampilanya untuk mengasahminat yang dimiliki pada saat 

latihan kegiatan ekstrakurikuler.”72 

  

 Hal serupa terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan minat bakat dan kreativitas siswa, bertujuan untuk 

mengenalkan bahwa pihak sekolah memiliki suatu kelebihan salah 

satunya yaitu ekstrakurikuler yang diharapkan mampu menghantarkan 

siswa untuk mengembangkan minat bakat serta kreativitas 

siswa.Selain itu, untuk menyalurkan minat bakat dan kreativitas yang 

dimiliki oleh siswa tersebut. Dengan demikian, mereka mampu 
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mengembangkan potensi yg mereka miliki. Hal itu seperti yang  

diungkapkan oleh Ibu Tintin Rahmawati, S.Pd. sebagai guru 

pembimbing ekstrakurikuler, berikut ungkapan beliau: 

“Para siswa selain dapat menyalurkan minat, mereka juga 

sangat antusias untuk mengikuti program kegiatan 

ekstrakurikuler yang diadakan oleh pihak lembaga sekolah.”73 

  

 Dalam pelaksanaan suatu program tidaklah lepas dari langkah 

awal, yaitu persiapan. Pihak MTS Al-Islam Joresan melakukan 

berbagai persiapan untuk mengadakan ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan minat bakat dan kreativitas siswa. Di antaranya, 

pihak lembaga sekolah mendatangkan pelatih dari luar yg memiliki 

kemampuan khusus dan menyediakan tempat khusus untuk kegiatan 

ekstrakurikuler. Selain itu di MTS Al-Islam Ponorogo 

ekstrakurikuleryang diajarkan banyak sekali macamnya diantaranya 

ekstrakurikuler Pramuka, Kaligrafi, Jammiyatul Quro, Arabic Club, 

English Club dan masih banyak kegiatan ekstra yang lain. Hal ini tidak 

menutup kemungkinan banyak peminat yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler, dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan 

sangat menarik dalam artian disini dari siswa bisa belajar 

ekstrakurikuler yang diminatinya sebagaimana yang disampaikan oleh 

siswa yang mengikuti program kegiatan ekstrakurikuler yaitu: 

“Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dapat menambah 

kemampuan saya yaitu terutama dalam mengembangkan minat, 

selain menambah minat saya juga merasa bersyukur karena di 

sekolah kami sudah diadakan berbagai macam 

ekstrakurikuler”74 
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Adapun tujuan diadakanya kegiatan ekstrakurikuler menurut Ibu 

Tintin Rahmawati, S.Pd selaku pembimbing kegiatan ekstrakurikuler 

di MTs Al-Islam  Joresan yaitu: 

“Untuk mengembangkan minat bakat dan kreativitas siswa, 

karena di MTs Al-Islam Joresan Mlarak tidak semua siswa dan 

siswi memiliki bakat yang sama. Oleh karena itu di MTs Al-

Islam Joresan mewadahi dan menampung siswa dan siswi yang 

memiliki bakat seperti bakat seni dibidang jamiyatul quro, 

futsal, karawitan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan diberi 

bimbingan dalam setiap minggunya.”75 

  

 Kemudian dari diadakanya ekstrakurikuler tersebut dengan 

tujuan untuk menambah wawasan siswa agar terus semangat dalam 

mengikuti program-program yang ada. Dengan mengikuti kegaiatan 

ekstrakurikuler  mereka dapat mengembangkan bakatnya sesuai 

dengan kemampuan masing-masing. Hal ini disampaikan oleh salah 

satu siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di MTs Al-Islam 

Joresan Ponorogo: 

“Saya sangat senang di MTs Al-Islam Joresan mengadakan 

ekstrakurikuler, karena dapat mengembangkan minat saya dan 

juga teman-teman yang lain sampai bisa menyatu menjadi 

sesuatu yang bisa dibanggakan, dengan adanya ekstrakurikuer 

siswa dapat mengetahui serta menambah wawasan ilmu dan 

pengalaman yang bermanfaat setelah lulus sekolah.”76 

 Minat memiliki peranan penting dalam diri siswa untuk 

mempermudah siswa dalam mengembangkan kemampuan minat bakat  

dan kreativitaas yang dimilikinya. Siswa yang memiliki minat dan 

kemauan yang tinggi tentunya akan menjadikan siswa lebih baik lagi 

dan berkompeten. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu siswa 
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yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di MTs Al-Islam Joresan 

Ponorogo yaitu: 

“Melalui kegiatan Ekstrakurikuler dapat menambah skill saya 

dan bisa belajar dengan teman-teman, kegiatan ekstrakurikuler 

ini bertujuan untuk melatih siswa agar lebih mandiri dan 

mengetahui potensinya”77 

  

 Untuk mengembangkan minat yang tertanam para diri pribadi 

siswa maka siswa dituntut untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, 

harapanya yaitu untuk mengembangkan minat bakat dan kreativitas 

yang baik. Setiap siswa tentunya tidak sama dalam hal minat 

mengetahui sesuatu ilmu pengetahuan. Ada yang lebih berminat 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka, olah raga dan ekstrakurikuler yang 

lain.  

 Minat semacam ini tidak dapat dipaksakan kalau ingin 

memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu yang terpenting 

bagaimana guru maupun pihak lembaga sekolah dapat memberikan 

program-program yang dapat menyalurkan minat para siswa. 

Dalam pelaksanaan program bukan suatu perkara yang mudah, terkait 

dengan persiapan kegiatan ekstrakurikuler oleh Ibu Tintin Rahmawati 

terkait terlaksananya program kegiatan ekstrakurikuler adalah: 

“Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diawali dengan program 

pembuatan kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang akan 

dilakukan selama satu tahun. Setelah itu pembimbing 

melaksanakan tugas sebagaiamana yang sudah berjalan 

sebelumnya. Kegiatan berlangsung diarea sekolah dengan 

mempertimbangkan kenyamanan siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Sedangkan, untuk alat dan bahan dipersiapkan 

                                                             
 77 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/10-8/2019 



66 
 

setiap awal semester dan akan diadakan lagi jika  memang ada 

yang membutuhkan.”78 

  

 Selain persiapan yang dilakukan dari guru pembimbing 

kegiatan ekstrakurikuler, perlu adanya persiapan yang matang bagi 

para siswa. Menurut salah satu siswa yang mengikuti program 

kegiatan ekstrakurikuler terkait dan pelaksanaanya yaitu: 

“Dalam pelaksanaanya disini dibagi menjadi beberapa  

tingkatan atau kelas, dan saya  perwakilan dari kelas IX, dalam 

persiapan pelaksanaanya saya tidak ada persiapan banyak, 

hanya saja saya memberikan laporan kepada pihak lembaga 

sekolah agar semua fasilitas kegiatan ekstrakurikuler  bisa 

tercukupi secara optimal.”79 

Begitulah ungkapan persiapan yang dilakukan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Dalam setiap proses memiliki cara yg berbeda-beda 

dalam melaksanakan suatu kegiatan. 

 Selain itu, persiapan dari tenaga pembimbing yang menguasai 

bidang ekstra juga dibutuhkan. Persiapan anggaran untuk menyiapkan 

sarana dan prasarana yang akan menunjang terlaksananya kegiatan 

ekstrakurikuler. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Imron Ahmadi, 

S.Pd selaku Kepala Sekolah: 

“Pertama dari pihak lembaga sekolah, menyiapkan guru 

pendidik yang berkemampuan dibidang ekstrakurikuler serta 

pelatih dari luar sekolah, setelah itu meminta kepada setiap 

guru untuk menyerahkan rancangan tentang apa saja yg perlu 

di adakan untuk menunjang terlaksananya kegiatan. Rancangan 

sangat penting dalam kegiatan apapun, salah satunya rancangan 
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ekstrakurikuler yang seperti apa yang akan digunakan dalam 

suatu kegiatan.”80 

  

 Dalam masa pertumbuhan, setiap anak memiliki kemampuan 

atau bakat yang perlu dikembangkan. Khususnya dalam hal bakat dan 

kreativitas MTs Al-Islam Joresan merupakan sekolah yang sangat 

memperhatikan minat bakat serta kreativitas yang dimiliki oleh setiap 

siswanya. Dengan berbagai bakat yang dimilik maka pihak lembaga 

mencari dan mengembangkan minat bakat dan kreativitas dengan skala 

yg besar. Dalam skala besar yang dimaksud yaitu menampung segala 

bentuk bakat yang dimiliki dalam ekstrakurikuler dan dapat 

memberikan perubahan pada diri siswa seperti membentuk kreativitas. 

Dengan latar bellakang tersebut maka pihak lembaga sekolah 

membentuk kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini seprti yang dikatakan 

oleh beliau Ibu Tintin selaku pembimbing ekstrakurikuler: 

“banyaknya siswa-siswi yang tertarik pada kegiatan 

ekstrakurikuler maka perlu adanya kegiatan yang dapat 

mewadahi minat dibidang hal tersebut.”81 

 Dengan adanya pengembangan bakat siswa akan menjadi sadar 

kekuatan dirinya menjadi percaya diri terhadap kemampuanya serta 

berani mengekspresikan kemampuanya. Untuk mengembangkan minat 

bakat dan kreativitas siswa bisa berkolaborasi dengan orang lain. 

Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa yaitu: 

“Alhamdulillah saya sudah memiliki sedikit bakat dari dulu 

MTs Al-Islam Joresan Ponorogo, saya tinggal mengembangkan 

dan bagaiamana menjaga agar bakat yang saya miliki terus 

berkembang lebih baik lagi.”82 
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 Bakat ialah sifat yang dimiliki pada setiap masing-masing 

individu yang dengan suatu latihan khusus yang dapat membawa dan 

mencapai suatu kecakapan hidup, pengetahuan dan juga ketrampilan. 

 Melalui pendidikan ekstrakurikuler siswa akan mengenal 

berbagai bidang ekstrakurikuler yang mereka minati. Salah satu 

kegiatan yang paling disukai oleh siswa yaitu bila ada kegiatan ekskul. 

Disini siswa dapat menyalurkan kemampuanya secara bebas, di MTs 

Al-Islam Joresan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan seminggu 

sekali yaitu dilakukan pada hari sabtu jam dua sampai dengan jam 

empat sore. Namun tidak hanya itu, jika salah satu ekstrakurikuler 

akan mengikuti lomba sebagai perwakilan sekolah maka 

diperbolehkan untuk latihan tambahan, seperti yang disampaikan oleh 

bapak Imron Ahmadi, S.Ag selaku kepala sekolah MTs Al-Islam  

yaitu: 

“Dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pihak sekolah tidak ada 

batasan, jadi siswa boleh mengikuti program kegiatan 

ekstrakurikuler apapun sesuai yang diinginkan. Namun untuk 

latihan ekstrakurikuler bisa dilakukan latihan tambahan, 

apalagi jika akan mewakili sekolah untuk perlombaan maka 

latihan bisa dilakukan 3-4 kali dalam seminggu. Namun untuk 

hari efektif ekstra yaitu hari sabtu.”83 

  

 Dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pihak sekolah tidak 

mengadakan ujian tes bagi siswa yang mengikuti ekstra, jadi di MTs 

Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo semua siswa yang memiliki 

keinginan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dibebaskan dalam 
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memilih tanpa adanya tes. Semacam ini dimaksudkan untuk melihat 

siswa sejauh mana dan seberapa minat bakat dan kreativitas yang 

dimiliki dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut.  

 Dalam mengembangkan minat bakat siswa melalui 

ekstrakurikuler di MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo, guru 

memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan minat dan 

bakat siswa seperti mendampingi dan ikut latihan saat pelaksanaan 

ekstrakurikuler. Selain itu guru juga memberikan ide atau gagasan 

demi lancar dan berjalanya kegiatan ekstrakurikuler, guru juga 

melakukan pembenaran kepada siswa dan siswi yang masih salah 

dalam kegiatan praktek ekstrakurikuler berlangsung. Hal ini 

sebagaimana  yang disampaikan oleh Ibu Tintin Rahmawati, S.Pd 

selaku pembimbing ekstrakurikuler. 

“Dalam mendidik siswa mengembangkan bakat siswa melalui 

ekstrakurikuler, seorang guru bisa dijadikan teladan maka 

selama pelaksanaanekstrakurikuler guru/pelatih selalu 

mendampingi serta ikut latihan.”84 

  

 Dari paparan diatas dan obsevasi yang telah dilakukan penelit i 

menyebutkan bahwa dalam mengembangkan minat bakat dan 

kreativitas di kegiatan ekstrakurikuler guru dan pembimbing memiliki 

peran penting dalam mengembangkan minat bakat seperti selalu 

mendampingi saat latihan berlangsung serta guru memberikan 

masukan dalam pelaksanaan ekstrakurikuler berlangsung antara guru 

dan murid memiliki komunikasi yang baik. Hal semacam ini dapat 
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menambah serta menjadikan semangat siswa dalam latihan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

 Minat yang berasal dari diri pribadi pada siswa juga dijumpai 

di MTs Al-Islam Joresan Ponorogo. Tidak sedikit siswa yang 

mengakui bahwa  tertarik untuk mengikuti program kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di sekolah dengan berbagai alasan. Adapun 

alasan yang diberikan oleh para siswa dan siswi diantaranya yaitu 

ingin menambah serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Seperti 

yang diungkapkan oleh salah satu siswa yaitu: 

“Saya tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, karena saya 

memiliki bakat, dan saya yakin di MTs ini saya dapat 

mengembangkan bakat saya, dengan latihan yang serius maka 

apa yang diinginkan pasti akan tercapai”85 

 

 Meskipun ekstrakurikuler ini sudah berjalan lama, para siswa 

masih mempunyai kesempatan yang sangat besar terhadap 

ekstrakurikuler. Setiap latihan para siswa selalu memiliki semangat 

yang besar untuk segera latihan. Seperti yang disampaikan Ibu Tintin 

Rahmawati, S.Pd selaku pembimbing ekstrakurikuler: 

“Anak-anak sangat berantusias untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler, bahkan banyak dari siswa yang mengutarakan 

niatnya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi jika 

akan mengikuti perlombaan siswa dan siswi mempunyai tekad 

untuk bisa meraih prestasi yang maksimal. Oleh karena itu 

semangat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sangat 

tinggi.”86 

  

                                                             
 85 Lihat Transkrip Observasi Nomor 01/O/29-VII/2019 dalam laporan hasil 

penelitian ini 
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71 
 

 Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya 

untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa. Cara kegiatan 

pengembangan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler di MTs Al-

Islam Joresan Mlarak Ponorogo meliputi berbagai proses, dan latihan 

rutin setiap minggunya. 

 Dari hasil cuplikan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat 

siswa terdapat berbagai cara, salah satunya siswa diberi arahan dan 

wawasan akan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan  

ekstrakurikuler siswa akan mengenal berbagai bidang ekstrakurikuler 

yang mereka minati. Salah satu kegiatan yang paling disukai oleh 

siswa yaitu bila ada kegiatan ekskul. Disini siswa dapat menyalurkan 

kemampuanya secara bebas, di MTs Al-Islam Joresan kegiatan 

ekstrakurikuler dilaksanakan seminggu sekali yaitu dilakukan pada 

hari sabtu jam dua sampai dengan jam empat sore.   

 

2. Dampak  Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Mengembangkan 

Bakat dan Kreativitas Siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo 

 Dari beberapa data yang diperoleh, kegiatan ekstrakurikuler 

sebagai upaya  untuk mengembangkan bakat siswa, juga memberikan 

hal-hal positif lebih utama terhadap siswa dan juga kepada Bapak/Ibu 

Guru dan pihak orang tua siswa. Dampak Kegiatan ekstrakurikuler 

dalam mengembangkan bakat dan kreativitas siswa, memiliki banyak 

macam salah satunya sering diadakanya latihan khusus. 
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 Untuk mengetahui dampak daripada kegiatan ekstrakurikuler 

yang dapat mengembangkan minat bakat siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran 03 seperti 

yang disampaikan oleh Ibu Tintin selaku pembimbing ekstrakurikuler 

yaitu: 

“Untuk mengasah bakat dan kreativitas siswa kami pihak 

sekolah mengadakan berbagai latihan-latihan tertentu, 

diantaranya kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, muhadharah, 

Drum Band, bola voli, futsal dan masih banyak yang lain untuk 

melatih mengembangkan bakat siswa. Salah satunya latihan 

Siswa memiliki bakat dan kreativitas dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Hal tersebut, terlihat ketika belajar dan berlatih 

pada kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan, sebelum saya datang 

siswa penuh semangat latihan sendiri dengan yang sudah 

mereka pelajari.”87 

  

 Dalam sebuah wawancara tersebut dijelaskan bahwa internal 

yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan 

bakat siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo adalah dari 

dalam diri siswa itu sendiri. Faktor internal ini meliputi, minat, bakat, 

kreativitas, dan antusias yang besar dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. 

 Untuk mengetahui eksternal yang mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler dalam mengembangkan bakat dan kreativitas siswa, 

peneliti melakukan wawancara kepada bapak Imron Ahmadi, S.Ag dan 

ibu Tintin Rahmawati, S.Pd. berikut wawancara dengan pihak terkait, 

berikut beberapa petikan wawancara. Terkait dengan kegiatan 

ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat  bakat dan kreativitas 

terdapat eksternal yang mendukung. Diantaranya orang tua, yaitu yang 
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memberikan dukungan penuh berupa dukungan Moral saat anak 

mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Seperti yang diungkapkan 

oleh Ibu Tintin Rahmawati selaku pembimbing ekstrakurikuler: 

“Dampak kegiatan ekstrakurikuler diantaranya adalah orang 

tua wali yang memberikan motivasi dan semangat pada saat 

anak tersebut mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu 

pihak sekolah juga memberikan berbagai fasilitas yang 

mendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan bakat dan kreativitasnya.”88 

 

Hal serupa mengenai eksternal yang mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler dalam mengembangkan bakat dan kreativitas siswa 

adalah pihak lembaga yang mendatangkan pelatih dari luar lembaga 

sekolah. Berikut yang disampaikan oleh Imron Ahmadi, S.Ag selaku 

kepala sekolah: 

“Pihak sekolah  sangat mendukung dengan adanya kegiatan 

ekstrakurikuler, pada kegiatan tersebut bukan hanya 

pembimbing yang melatih para siswa, namun juga 

mendatangkan pelatih dari luar sekolah. Agar kegiatan 

ekstrakurikuler dapat memberikan hasil yang optimal.89 

 

 Berdasarkan hasil cuplikan wawancara diatas peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa untuk mengembangkan bakat dan 

kreativitas siswa, bisa dilakukan dengan berbagai macam kegiatan 

misalnya saja diadadakan kegiatan Pramuka, kaligrafi dan kegiatan 

yang lainya. Sebagai upaya  untuk mengembangkan bakat dan 

kreativitas siswa, juga memberikan hal-hal positif lebih utama 

terhadap siswa dan juga kepada Bapak atau Ibu Guru dan pihak orang 

tua siswa 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

  

 Berdasarkan paparan pada bab IV tentang implementasi kegiatan 

ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat bakat dan kreativitas siswa di 

MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. 

 

1. Bentuk-bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Mengembangkan 

Minat Siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

Pendidikan ialah suatu hal yang sangat penting dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah mealaui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan atau langsung dalam lingkungan lembaga sekolah yang 

ada dan di luar sekolah yang tiada batas. Tujuanya ialah untuk mencetak 

atau mepersiapkan generasi penerus agar dapat melanjutkan bentuk 

kegiatan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masyarakat 

yang akan datang.90 

Tujuan pendidikan pada intinya adalah untuk memnyiapkan 

lingkungan yang memungkinkan peserta didik dalam mengembangkan 

bakat dan kemampuanya secara optimal. Dengan demikian ia dapat 

mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan 

pribadi maupun untuk masyarakat pada umumnya. 
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2001),11 



75 
 

Setiap orang mempunyai minat bakat dan kreativitas yang berbeda-

beda. Pendidikan bertanggung jawab untuk mendampingi serta 

mengarahkan (membina) serta memupuk (mengembangkan dan 

meningkatkan) bakat tersebut,  termasuk dari mereka yang memiliki 

tingkat kecerdasa (IQ) yang tinggi. Namun sekarang semakin disadari 

bahwa menentukan bakat bukan hanya butuh kecerdasan semata, 

melainkan kreativitas dan motivasi agar bisa berprestasi.91 

Dalam hal menumbuhkan minat bakat dan kreativitas siswa, setiap 

lembaga pendidikan memberikan pengajaran yang bisa mengembangkan 

minat bakat dan kreativitas melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun 

kegiatan yang lain. Dari situ siswa dapa memilih mana yang tepat untuk 

mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa. Tujuanya ialah untuk 

memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara berbagai mata 

pelajaran, menyalurkan minat bakat dan kreativitasnya sefta melengkapi 

upaya pembinaan dalam menemukan jati diri.92 

Di era globalisasi, siswa disekolah lebih memilih bermain dari pada 

mengikuti kegiatan tambahan. Hal ini disebabkan siswa diperkenalkan 

baik oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dengan  

seiring perkembangan zaman yang pesat seolah hal hal yg sepele di 

tinggalkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak/ Ibu Guru, kepala 

sekolah, pembimbing ekstrakurikuler dan beberapa siswa data dapat 

dianalisis sebagai berikut. Tujuan diadakanya Ekstrakurikuler di MTs Al-

                                                             
 91 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta: Rineka 

Cipta,1999), 6 

 92 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung :Alfabeta, 2014), 164. 
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Islam Joresan adalah untuk mewadahi minat bakat dan kreativitas. Dengan 

demikian, siswa dapat mengembangkan minat bakat dan kreativitasnya.  

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, proses 

persiapan yang dimulai dari sekolah yaitu dengan mempersiapkan sarana 

dan prasarana yang akan menunjang terlaksananya program kegiatan 

ekstrakurikuler, serta waktu pelaksanaan hingga mempersiapkan tenaga 

pelatih dengan mendatangkan pelatih yang berkompeten yang ahli 

dibidang tersebut. 

Dalam pelaksanaan suatu program kerja sangat penting kita 

memahami langkah-langkah pelaksanaanya, mulai perencanaan atau  

persiapan, dan pelaksanaan kegiatan. Selama proses program kerja 

tersebut, dapat ditemukan kendala atau hambatan. Dalam proses evaluasi, 

kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan bakat dan kreativitas 

lebih memetingkan proses daripada hasil. Misalnya ketika ekstrakurikuler 

berlangsung, seorang pelatih mengamati proses kegiatan, proses terakhir 

dari evaluasi kegiatan ekstrakurikuler yaitu Seorang pelatih melihat 

kehadiran siswa.  

Dalam hal ini, proses evaluasi dilakukan sesuai dengan karakter 

yang dimiliki oleh siswa. Sehingga seorang guru maupun pelatih tidak 

menuntut siswa terhadap kemapuan yang dimiliki Kegiatan evaluasi 

sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu program kerja guna untuk 

mengetahui hambatan atau masalah yang terjadi selama pelaksanaan 

program kerja tersebut. Selain itu, proses evaluasi dapat mempermudah 

pelatih ekstrakurikuler untuk mengetahui proses perkembangan minat 
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bakat dan kreativitas siswa dan karakter yang dimiliki masing-masing 

siswa. 

2. Dampak Kegiatan Ekstrakurikler Dalam Mengembangkan Bakat dan 

Kreativitas Siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

Dalam mewujudkan bakat dan kreativitas siswa, anak perlu dilatih 

dalam keterampilan tertentu sesuai dengan bakatnya dan diberi 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Pendidik 

terutama orang tua perlu memciptakan yang merangsang pemikiran 

keterampilan yang kreatif serta menyediakan sarana dan prasarana. 

Namun tidak cukup hanya dengan itu saja, di samping perhatian, 

dorongan, dan pelatihan dari lingkungan, diperlukan adanya motivasi 

instrinsik kepada siswa. Dalam mengembagkan bakat juga dibutuhkan 

latihan rutin. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imron Ahmadi, S.Ag 

sebagai kepala sekolah, Ibu Tintin Rahmawati sebagai Guru Pembimbing 

dapat dianalisisis sebagai  berikut 

Kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan bakat dan 

kreativitas siswa di MTs Al-Islam Joresan terdapat dampak yang sangat 

baik yang mendukung. Diantaranya siswa antusias mendaftarkan diri 

untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

Selain ada dampak yang baik juga terdapat hal yang sangat penting 

yaitu yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan 

bakat dan kreativitas siswa. Diantaranya, orang tua wali yang memberikan 

dukungan penuh berupa dukungan moral saat anak mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. Pihak sekolah juga meberikan fasilitas pendukung, dan 
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juga mendatangkan pelatih dari luar sekolah. Bapak atau Ibu Guru juga 

mendukung program kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sebagai wadah 

untuk mencetak siswa yang unggul dan berbakat serta kreatif. 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Imron 

Ahmadi, S.Ag. selaku kepala sekolah, Ibu Tintin Rahmawati, S.Pd. Selaku 

guru pembimbing ekstrakurikuler, dan beberapa siswa dapat di analisis 

sebagai berikut. 

Terkait dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan minat bakat dan kreativitas di MTs Al-Islam yaitu 

dengan memberikan berbagai macam kegiatan, diantaranya yaitu 

ekstrakurikuler Pramuka, muhadlarah, musik, seni alhabsi, dan masih ada 

kegiatan ekstrakurikuler yang lain. 

Dalam menciptakan peserta didik untuk lebih aktif terutama dalam 

pengembangan kreativitas maka perlu adanya latihan yg semangat dan 

juga adanya pelatih yang memang menguasai pada bidang masing-masing 

ekstrakurikuler. Tentu setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-

beda. Misalnya, siswa yang berbakat dan memiliki tingkat yang tinggi 

terhadap kegiatan ekstrakurikuler, biasanya siswa yang demikian agak 

lamban dalam menerima materi pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi kegiatan 

ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat bakat dan kreativitas siswa di 

MTs Al-Islam Joresan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

 

1. Bentuk-bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Mengembangkan 

Minat Siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

 Dalam mengembangkan minat siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pihak lembaga sekolah sangat berpean penting dalam 

memahami langkah-langkah pelaksanaanya, mulai dari perencanaan atau 

persiapan, dan pelaksanaan kegiatan. Adapun persiapan pihak sekolah 

yaitu, dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan menunjang  

terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler, serta waktu pelaksanaan hingga 

mempersiapkan pelatih yang berkompeten yang ahli dibidang 

ekstrakurikuler. 

 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan 

minat di MTs Al-Islam Joresan dilaksanakan seminggu sekali yaitu pada 

hari sabtu.  Adapun proses evaluasi, kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mengembangkan minat siswa di MTs Al-Islam Joresan yaitu lebih 

mementingkan proses daripada hasil. 



 

 

2. Dampak Kegiatan EkstrakurikulerDalam Mengembangkan Bakat 

dan Kreativitas Siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

 Dalam upaya menciptakan ekstrakurikuler dalam mengembangkan 

bakat dan kreativitas siswa di MTs Al-Islam Joresan Mlarak yaitu,  

diantaranya ada dari internal dan eksternal. Faktor internal meliputi, bakat, 

dan kreativitas, minat, semangat, dan antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler. Adapun eksternalnya  yaitu, dukungan dari orang 

tua wali, pihak sekolah, dan juga pelatih. 

 Kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat bakat dan 

kreativitas siswa di MTs Al-Islam Joresan terdapat ciri internal yang 

mendukung. Diantaranya siswa antusias mendaftarkan diri untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selain internal, terdapat eksternal juga 

yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan bakat 

dan kreativitas siswa. Diantaranya, orang tua wali yang memberikan 

dukungan penuh berupa dukungan moral saat anak mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. 

 

B. Saran 

 Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka peneliti 

menyarankan bagi sekolah, siswa dan pelatih sebagai berikut. 

1. Saran bagi Sekolah 

Agar pelaksanaan ekstrakurikuler dapat berjalan dengan lancar, 

sekolah sebaiknya meningkatkan dan mengembangkan fasilitas 



 

 

ekkstrakurikuler yang memang masih perlu adanya perbaikan. Dengan 

demikian, siswa akan mempunyai persepsi yang baik terhadap 

ekstrakurikuler. Selain itu, untuk mengoptimalkan waktu latihan, pihak 

sekolah menambah jam ekstrakurikuler atau menambah yang semula 

satu kali dalam  seminggu menjadi dua kali dalam seminggu. 

2. Saran bagi Siswa 

Siswa hendaknya lebih semangat dan memperhatikan ketika 

dilatih oleh pembimbing, sehingga siswa dapat mengoptimalkan seluruh 

kemampuan yang dimiliki untuk mencapai prestasi yang maksimal. 

3. Saran bagi Pelatih 

Pelatih juga harus lebih mengembangkan kreativitas baik dalam 

pemilihan, maupun dalam melatih siswa. Selain itu, pelatih juga harus 

memantau perkembangan siswa setiap kali latihan untuk meningkatkan 

mutu dan kwalitas siswa. 

4. Saran bagi peneliti 

Semoga dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur 

dan juga bisa dijadikan gambaran tentang bagaimana kegiatan 

ekstrakurikuler di MTs Al-Islam Joresan bisa lebih berkembang dan 

lebih maju. Untuk penelitian selanjutnya semoga bisa memberikan yang 

terbaik dan bermanfaat pada pihak terkait. 
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