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Abtrack

Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan
tugasnyabanyakditentukanolehkepemimpinankepala
sekolah;ekstrakurikulertidaklepasdariperankepala
sekolah dalam menjalankan salah satu fungsi
kepemimpinan,penelitianinibertujuanuntukmengetahui
bagaimana manajemen kepala sekolah dalam
meningkatkan mutu ekstrakurikuler olimpiade sains
nasional(OSN)diSMAN1Gemuh.Penelitiantentang
penglolaankepalasekolahdalam meningkatkanmutu
ekstrakurikulerOSNinidirincikandalam tigasubfokus
penelitianyaituperencanaan,pelaksanaandanevaluasi
daripenglolaan meningkatkanmutuekstrakurikulerOSN
diSMA N 1Gemuh.Penelitiankualitatifiniditopang
denganmetodedeskripsisertapengumpulandatamelalui
wawancara,observasi,dan dokumentasi.Wawancara
informasidaripenelitianiniyaitukepalasekolah,waka
kesiswaan,gurupembinaekstrakurikulerOSNdansiswa.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program

ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuhdilatarbelakangioleh
adanya beberapa masalah yang berkaitan pada sekolah,

diantaranyaialah:(a)persaingansekolahyangsemakin
ketat,(b)kebutuhan sekolah terhadap belajaryang
disebabkan oleh adanya problematika mengenai
pemahaman peserta didik dibidang akademik (c)
kurangnyapeminatDanmencaribibitunggul(d)tuntutan
bagi sekolah untuk mampu menghasilkan SDM
berprestasiterutama dibidang akademik.Pelakanaan

ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuhadalahmenentukan
penanggungjawab yang melaksanakan setiap kegiatan.
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Menentuknajadwalpelaksanaanagardapatdilakukanbersama
dengansiswadangurupembina.Menentukanmaterikegiatan
dan menentukan tujuan pencapaian agardapatdilakukan
evaluasipadaakhirpelaksanaan. Evaluasiyangdilakukandi
SMAN1Gemuhbahwapelaksanaanevaluasidiakukandalam
beberapatahap.Pertama,tiapminggu,gurumenyampaikan
hasilevaluasinya kepada koordinatorekstrakurikulerOSN,
kedua,tiapbulankoordinatorekstramenyampaikankepada
wakakesiswaandanketiga,akhirtahundilaporkankepada
kepalasekolah.

Kata kunci : Manajemen Kepala Sekolah, Mutu
EkstrakurikulerOlimpiadeSainsNaional



vii

KATAPENGANTAR

Alhamdulilah,pujisyukurkehadiratAllahSWTatas
segalarahmat,taufiq,hidayah,sertainayah-Nya,sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsiyang berjudul
“ManajemenKepalaSekolahdalam MeningkatkanMutu
EkstrakurikulerOlimpiadeSainsNasional(OSN)diSMAN
1Gemuh”.Sholawatsertasalampenulispanjatkankepada
NabiMuhammadSAW yangmenjadisuritauladanbagi
kita, keluarganya, sahabat-sahabatnya, Dan seluruh
pengikutnyahinggaakhirzaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak
mendapatkanbimbingan,saran,motivasi,Danbantuan
dariberbagaipihakbaikberupamoralmaupunspiritual
sehinggapenulisanskripsiinidapatterselesaikan.Oleh
karenaitupenulishendaksampaikanterimakasihkepada:

1.Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

UniversitasIslam NegeriWalisongoSemarangibu

Dr.Hj.LiftAnisMa’sumah,M.Ag.

2.Ketua Dan Sekretaris Jurusan Manajemen

PendidikanIslam bapakDr.Fatkurroji,M.PdDan

AgusKhunaefiM.Ag.



viii

3.DosenPembimbingDrs.H.Wahyudi,M.Pdyang

telah meluangkan waktu Dan pikiran untuk

memeberikanbimbinganDanpengarahansehingga

penulisanskripsiinidapatberjalandenganbaik.

4.Kepala Sekolah SMA N 1 Gemuh bapak Drs.

SAHIRI,M.PdbesertadewanguruDanjajarannya

yang telah mengizinkan penulis mengadakan

penelitianDanmembantuprosespenelitian.

5.Keduaorang tuasaya,bapakSutopo Dan ibu

SukanahsertaadiksayaMuhammadAqibBagus

Tafakur.Yangselamainimemeberikandukungan

Dandoaterhadappenulisselamamenyelesaikan

skripsi.

6.Sahabat-sahabatpenulis,winandaRaymita,Dan

Amelia Istikomah yang senantiasa membantu

penulisselamakuliahdiSemarang.

7.Sahabat–sahabatpenulis,AnikWidiyanti,Mayta

TazkiyaAmalia,AmilatunNikmah,LaelatusShofa,

DanMunibAmrulohyangsenantiasamemberikan

dukungan Dan doa terhadap penulis selama

menyelesaikanskripsi.



ix

8.KeluargabesarMPIA2016

9.Semuapihakyangmembantupenulisyangtidak

bisapenulissebutkansatupersatu.

Semogaamalkebaikan Danbudimerekaditerima
AllahSWTDanmendapatkanbalasanyanglebihbaik.
Penulismenyadariterhadapbanyaknyakekurangandalam
penulisanini,olehkarenaitupenulismengharapkantegur
sapa, kritik, Dan saran yang membangun untuk
kesempurnaan skripsiini.Penulis berharap semoga
skripsiinidapatbermanfaatbagipenuliskhususnyaDan
parapembaca.

MOTTO

“Belajarbersyukur”



x

DAFTARISI

HALAMANJUDUL i

PERNYATAANKEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTAPEMBIMBING iv

ABSTRAK v

KATAPENGANTAR vii

MOTTO x

DAFTARISI xi

DAFTARTABEL xiv

BABI:PENDAHULUAN

A.LATARBETAKING 1



xi

B.RUMSANMASALAH 12

C.TUJUANDanMANFAATPENELITIAN 13

BABII:KAJIANTEORI

A.DeskripsiTeori 15

1.Manajemen 15

a.PengertianManajemen 15

b.FungsiManajemen 17

2.Kepalasekolah 23

a.PengertianKepalaSekolah 23

b.PerandanFungsiKepala
Sekolah 27

c.TugasDanTanggungJawab
KepalaSekolah 31

3.MutuEkstrakurikuler 42

a.Mutupendidikan 42

b.PengertianEkstrakurikuler 53

c.FungsiDantujuan
ekstrakurikuler 56

d.JenisEkstrakurikuler 59

e.RuangLingkup 60



xii

f.Prinsip–prinsip
Ekstrakurikuler 61

g.Manajemenmutu
ekstrakurikuler

4.OlimpiadeSainsNasional(OSN)62

B.KajianPustakaRelevan 64

C.KerangkaBerpikir 66

BABIII:METODEPENELITIAN

A.JenisdanPendekatanPenelitian 68

B.TempatdanWaktuPenelitian 70

C.JenisdanSumberData 71

D.ObjekdanSubjekPenelitian 71

E.TeknikPengumpulanData 73

F.UjiKeabsahanData 74

G.TenikAnalisisData 78

BABIV:DESKRIPSIDanANALISISDATA

A.DeskripsiData 78

1.ProfilSekolah 78

2.DataKhususHasilPenelitian 88



xiii

B.AnalisisData 117

C.KeterbatasanPenelitian 130

BABV:PENUTUP

A.Kesimpulan 132

B.Saran 136

C.Penutup 137

DAFTARPUSTAKA 139

LAMPIRAN 145

RIWAYATHIDUP 163



xiv

DAFTARTABEL

Tabel2.1 BaganKerangkaBerfikir

Tabel4.1 ProfilSmaN1Gemuh

Tabel4.2 StrukturOrganisasi

Tabel4.3 DataGuruPembimbingEkstrakurikulerOSN

Tabel4.4 DataSiswaEkstrakurikulerOSN

Tabel4.5 DatasaranaDanPrasaranaEkstrakurikuler
OSN

Tabel4.6 PembagianJadwalKegiatanEkstrakurikuler
OSN

Tabel4.7 BeberapaPrestasiKegiatanEkstrakurikuler
OSN



xv

BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Dalam undang undang nomer20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasionaldisebutkan

bahwa:“Pendidikanadalahusahasadardanterencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar siswa secara aktif

mengembangkan potensidirinya untuk memiliki

kekuatan sepiritualkeagamaan,pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
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ketrampilan yang diperlukan dirinya,masyarakat,

bangsadannegara.1

Pendidikanmerupakansalahsatuupayadalam

rangkameningkatkankualitashidupmanusia,yang

padaintinyabertujuanuntukmemanusiakanmanusia,

mendewasakan manusia,merubah perilaku,serta

meningkatkankualitasmenjadilebihbaik.Pendidikan

bukan suatu upaya yang sederhana,melainkan

sebagaisuatusistem yangmengandungberaneka

ragamelemendansalingberkaitan.Pendidikanselalu

berubahdanberkembangmengikutikebutuhandan

tuntutanmasyarakat.

Dalamprosespendidikandikenalduakegiatanyang

cukupelementer,yaitukegiatankurikulerdankegiatan

ekstrakurikuler.Pertama,kurikulermerupakanproses

kegiatanpokokpendidikanyangdidalamnyaterjadi

prosesbelajar-mengajarantarapesertadidikdanguru

untukmendalamimateripengetahuanyangberkaitan

dengan tujuan pendidikan dan kemampuan yang

hendak diperboleh peserta didik. Kedua,

ekstrakurikulermerupakankegiatanyangdilakukan

1www.dikti.go.id/files/atur/uu20-2003sisdiknas.pdf diakses
tgl5Agustus2020
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dalamrangkamengembangkanaspek-aspektertentu

dariapayangditemukanpadakurikulumyangsedang

dijalankan,termasuk yang berhubungan dengan

penerapansesungguhnyadariilmupengetahuanyang

dipelajariolehpesertadidiksesuaidengantuntunan

kebutuhan hidup mereka maupun lingkungan

sekitarnya.2 Ekstrakurikulermerupakan kegiatan

yangberadadiluarprogramtertulisdalamkurikulum,

Seperti kepemimpinan dan pembinaan

siswa.3kegiatanekstrakurikulersangatpentingdiikuti

bagisiswakarenaberfungsidanbertujuan:

1.Meningkatkan pemahaman terhadap agama
sehinggamampumengembangkandirinyasejalan
dengan norma- norma agama dan mampu
mengamalkan dalam perkembangan ilmu
pengetahuan,teknologidanbudaya.

2.Meningkatkankemampuanpeseradidiksebagai
anggotamasyarakatdalam hubungantimbalbalik
dengan lingkungan sosial,alam semesta,dan
budaya.

3.Mengembangkandanmenyalurkanpotensipeserta
didik agar dapat menjadi manusia yang
berkreativtastinggidanpenuhkarya.

2 Mulyono. Manajemen Administrasi Dan Organisasi
Pendidikan.(Yogyakarta:Ar-RuzzMedia,2009).hlm185-186

3 Hoetomo.KamusLengkapBahasaIndonesia(Surabaya:
MitraPelajar.2005).hlm145
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4.Melatihsikapdisiplin,kepercayaan,kejujuran,dan
tangungjawabdalammenjalankantugas.

5.Mengeangkan sensitifitas peserta didik dalam
melihatpersoalan sosialkeagamaan sehingga
menjadiinsanyangproaktifterhadappermasalahan
sosialdanagama.

6.Memberikan bimbingan serta pelatihan kepada
pesertadidikagarmemilikifisikyangsehat,bugar,
cekatan,kuatdanterampil.

7.Memberikanpeluangkepadapesertadidikagar
memilikikemampuanuntukkomunikasi(human
relation)baiksecaraverbaldannonverbal.

8.Melatihkemampuanpesertadidikuntukbekerja
secaramandirimaupundalamkelompok.

9.Menumbuhkembangkankemampuanpesertadidik
untukmemecahkanmasalahsehari-hari.4

Untuk mengembangkan potensipeserta didik

dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat

diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang

merupakansalahsatukegiatandalamprogramkurikuler.

Ekstrakurikler menjembatani kebutuhan

perkembangan peserta didik yang berbeda seperti;

perbedaansenseakanmoraldansikap,kemampuan,

dan kreativitas. Melalui partisipasinya kegiatan

4 Departemen Agama.Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler
(DirektoratJendralKelembagaanAgamaIslam).Jakarta:2005.Hlm4
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ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan

mengembangkankemampuankomunikasi,bekerjasama

dengan orang lain, serta menemukan dan

mengembangkanpotensinya.5

Ekstrakurikuler tidak lepas dariperan kepala

sekolah dalam menjalankan salah satu fungsi

kepemimpinanyaitupengawasanterhadapinstansiyang

dipimpin.Akantetapibahwasetiapsekolahmemiliki

kelebihandankekuranganmasing-masing.Kelebihan

dan kekurangan bisa darisegimanajemen atau

penglolaan,kelengkapansaranadanprasana,perhatian

pemerintah,masyarakatterhadap sekolah,dan lain

sebagainya.

Kualitaskegiatanekstrakurikulerdisuatulembaga

pendidikan menjadi salah satu indikator kualitas

pendidikan di dalamnya secara menyeluruh.

Ekstrakurikulersekanmenjadibrandimagebagisekolah

yangakanmeningkatkanbarganingprincekepadacalon

peminatnya.Bahkandalam sekolah-sekolahunggulan

ekstrakurikulermendapatkan prioritas utama dalam

5PeraturanMenteriPendidikanDanKebudayaan.Pedoman
KegiatanEkstrakurikuler.Nomer81ATahun2013
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rangkatmengangkatprestigesekolahyangdikelolanya.6

Adanyapersainganketatdibidangekstrakurikuleryang

terjadididuniapendidikanbelakanginimenjadibukti

bahwasekolahharusberusahasedemikianrupaagar

sekolahmampumengelolakegiatanpendidikansecara

baik Dan bermutu tinggi. Pengelolaan lembaga

pendidikan secara tidak langsung dituntutmampu

mengantarkananakdidiknyamenjadisiswaprestasidi

banyakbidangdalamajanglombayangdiadakanuntuk

tingkatparapelajar.Baiksecaraakademikmaupunnon

akademik.Sekolahyangmampumenjadijuaradialah

yangakanmendapatkankepercayaanlebihbanyakdari

masyarakatnya.

Kegiatanekstrakurikulersangatbermanfaatbagi

siswabolehdikatakanhampirsemuakegiatandisekolah

pada akhirnya ditunjuk untuk membantu siswa

mengembangkanpotensidirinya.Olehkarenaitu,sangat

penting untuk menciptakan kondisi siswa dapat

mengemangkandirisecaraoptimal.Sebagaipemimpin

pendidikan,kepalasekolahmemegangperananpenting

dalam membangun kondisi yang demikian. Yaitu

6 Tholib Kasan. Teori Dan Aplikasi Administrasi
Pendidikan.(Jakarta:StudiPress.2005)hlm82
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menyedikan fasilitaskegiatan pembelajaran kurikuler

Dan ekstrakurikuler dengan sebaik- baiknya demi

teriptanyalulusanyangbermutu.7

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

diperlukanperanaktifdariberbagaipihakyangterkait

(stakeholder),olehkarenaitubidangpendidikanperlu

mendaptakanperhatian,penanganan,danprioritas,baik

oleh pemerintah, keluarga, masyarakat, maupun

pengelolapendidikan.

Salahsatukomponenpendidikantersebutadalah

kepalasekolah.MenurutSudarmanDanim yangdikutip

olehJamalMakmurbahwa:“kepalasekolahadalahguru

yang mendapatkan tugas tambahan sebagaikepala

sekolah.SementaramenurutDaryanto,kepalasekolah

adalah pemimpin pada suatu lembaga satuan

penddikan”.8 Kepalasekolahdapatdiartikansebagai

salahsatukomponenpendidikanyangpalingberperan

dalam meningkatkan pendidikan.Untuk itu kepala

7DepartemenAgamaRI,KegiatanEkstrakurikulerPendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum Dan Madrasah.(Jakarta:
DepartemenAgamaRIDirektoratJenderalKelembagaanAgama
Islam.2004)hlm54

8 JamalMakmum.Tips MenjadiKepala Sekolah Yang
Profesional.(Yogyakarta:DIVAPress,2016)hlm16
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sekolah harusmengetahuitugas-tugasyang harus

dilakukan.9

Keberhasilankepalasekolahdalam melaksanakan

tugasnyabanyakditentukanolehkepemimpinankepala

sekolah.Apabilakepalasekolahmampumempengaruhi,

menggerakkan,membimbingdanmengarahkananggota

secaratepat,segalakegiatanyangadadalamorganisasi

sekolahakanbisaterlaksanasecaraefektif.Sebaliknya,

bilatidakbisamenggerakananggotasecaraefektif,tidak

akanbisamencapaitujuansecaraoptimal.

Kepemimpinan merupakan faktor yang paling

pentingdalammenunjangtercapainyatujuanorganisasi

sekolah.Keberhasilankepalasekolahdalam mengelola

kantor,mengelolasaranaprasaranasekolah,membina

guru,ataumengelolakegiatansekolahlainnya,salah

satunya mengelola di bidang non akademik

(ekstrakurikuler).10

Mengingat begitu penting peranan kegiatan

ekstrakurikulerbagisekolah,makapengawasanyang

9 Wahjosumidjo.Kepemimpinan Kepala Sekolah.(Jakarta:
RajaGrafindoPersada.2002).hlm90

10 Wahjosumidjo.Kepemimpinan KepalaSekolah.(Jakarta:
RajaGrafindoPersada.2002).hlm91
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efektifharusdilakukanolehkepalasekolah.Supaya

kegiatan yang telah diterapkan dan diinginkan oleh

sekolahdapatmengembangkanpotensipesertadidik

melaluikegiatanekstrakurikulerdarisegisosialmaupun

religius.

Pengelolaankepalasekolahsangatmenentukan

majumundurnyastatuspendidikansekolah,sehingga

munculsebuahungkapanbahwahanyaadatigafigur

yangmenentukanduniapendidikanyaitu,menteri,kepala

dinaspendidikan,dankepalasekolah.Visidanmisiserta

sasaransekolahadalahtanggungjawabkepalasekolah

dan praktinya kepala sekolah sebagaimanajerdan

sekaligus sebagai penangung jawab keseluruhan

programsekolahyangdilaksanakan.11

Sekolahtidaklengkapapabiladidalamnyakurang

memperhatikan tentang kegiatan ekstrakurikuler.

Ekstrakurikulermerupakan kegiatan diluarkurikuler,

diluarrencanapembelajaranatautambahan.

Kegiatanekstrakurikulerdikatakanberhasilapabila

dapatmengembangkanbakatdanminatyangdimiliki

11 Suherman. Perpustakaan Sebagai Jantung Sekolah
(Bandung:MQAPublishing.2009).hlm27
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siswasecarabaikdanmemperluaswawasansiswayang

dapatmendukungprogramintrakurikulerdisekolah.

Kegiatanekstrakurikulertidakakanberhasilapabila

tidakdikeloladenganbaikolehsekolah.Pengelolaan

kegiatanekstrakutikuleryangdilakukansecaraefektif

dapatmendukungkeberhasilanprogram intrakurikuler,

jugadapatmendukungkeberhasilanpendidikansecara

luas.Kegiatanpenglolaanataumanajemenmerupakan

kegiatan yang tidak dapatdipisahkan darilingkup

pendidikan karena sangat berpengaruh pada

perkembangandalampendidikan,bahkanpermasalahan

pendidikanyangmunculdalam lingkuppendidikanjuga

disebakan oleh kegiatan manajemen yang tidak

terlaksanadenganbaik.

Kenyataan dilapangan bahwa kegiatan

ekstrakurikulermendapatproporsiyangtidakseimbang,

kurangmendapatperhatian,dancenderungdisepelekan.

Sekolahjugamasihkurangserius,haliniterlihatdari

kurangnyadukunganyangkurangmemadaibaikdari

segi dana, perencanaan, dan pelaksanaan, serta

perannya sebagai evaluasi keberhasilan siswa.

Dikalangan siswa banyak proses aktualisasiseperti
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kepemimpinan,kesenian,olahraga,kepekaansosial,nilai

religius, yang dapat muncul melalui kegiatan

ekstrakurkuler.

Pemimpinsekolahdalam menjalankantugasnya

sebagaipemimpinharusmemahamiperannyasebagai

pemimpin untuk meningkatkan tenaga kependidikan

dalam ekstrakrikuler,denganmelakukanpengamatan,

membimbing, dan mestimulir kegiatan dengan

memperbaiki.Perbaikansekolahyangdimaskud yaitu

katakuncibagikepalasekolahuntukmelaksanakan

tugasnyayangdiharapkanolehparagurudapatberperan

aktifdikelas,seorang guru akan melakukan tugas

pendidikandanpengajaran,sertabimbingandanmelatih

muridmenujupengembanganpotensidirinyasecara

profesional.Dengansistem pengawasansecaraefektif,

akan berimplikasiterciptanya pembelajaran secara

kondusif,gurubertanggungjawabataskepemimpinan

dikelasnya.12

Dalam rangkapeningkatanmutu,berbagaiupaya

telahdilakukanpemerintahRI.Salahsatunyaadalahh

menyediakansaranaatauwadahkompitisiayaulomba

12VeithzalRivalDanSyilvianaMurni.EducationManagement
TeoriDanPraktik.(JakartaRajawaliPers.2009)hlm849
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secaranasionaldalam berbagaimatapelajarandari

berbagaijenjangpendidikan(SD sampaiSMA)yang

dinamaiOlimpiadeSainsNasional(OSN)yangsudahdi

mulaisejaktahun2002.13

Oleh karena itu,pengembangan program dan

kegiatanpembinaanpesertadidikmelaluipendekatan

kompetitifuntukmeningkatkanliterasiilmupengetahuan

terusdilakukanterutamamelaluijalurekstra-kelasatau

ekstrakurikuler dan pembinaan kesiswaan. Seperti

selama ini dilaksanakan melalui Olimpiade Sains

Nasional(OSN). Kegiatan kompetitif sepertiOSN

semakinpentinguntukterusdilaksanakankarenapada

tataran kebijakan juga sangatpotensialuntuk bisa

menjadi bagian cacaran untuk memetakan mutu

pendidikansekaligusmenerawangpotensikeunggulan

sumberdayaindonesiadibidangilmupengetahuan.

Maka OSN secara konsisten terus dikembangkan

sebagaisalahsatustrategisdariupayamewujudkan

generasiyangcerdasdanberwatakunggul.14

13 WayanPujaAstawa.2007.ModelPembinaanOlimpiade
MatimatikaSekolahDasarDiPropinsiBali.JurnalPendidikandan
PengajaraUNDIKSHA.Nomer2hal272

14KementrianPendidikanDanKebudayaanDirektoratJendral
Pendidikan DasarDan Menengah DirektoratPembinaan Sekolah
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OlimpiadeSanisNasional(OSN)merupakansalah

satuusahapemerintahuntuk meningkatkanmutudari

pendidikan.OlimpiadeSainsNasionalbertujuanuntuk

menumbuhkembangkanbudayakompetisiyangsehat,

meningkatkan wawasan akan pengetahuan kepada

siswa, dan juga membina dan mengemangkan

kesadaranilmiahuntukmempersiapkangenerasimuda

dalam menghadapimasakinidanmasayangakan

datang.Dalam Olimpiade Sains Nasionaltersebut

mempertandingkan sembilan bidang pelajaran

matematika,bolagi,fisika,astronomi,kimia,komputer,

ekonomi,kebumian,Dangeografiyangdiadakansecara

berkalayaitusetahunsekaliyangdiikutiolehparasiswa

sekolahmenengah.Upaya-upayatersebutdilakukan

melaluiberbagailomba/Olimpiadebaiknasionalmaupun

internasional. Olimpiade Sains Nasional(OSN)

diharapkandapatmengatarsiswauntukmenguasaiilmu

pengetahuanDanteknologi,olimpiadeinimerupakan

bagian penting dalam pemerataan prestasi Dan

memaksimalkan potensi siswa bertalenta Dan

berkerakter dariseluruh pelosok NegeriKesatuan

Menengah Atas.2018.Panduan Pelaksanaan Olimpiade Sains
Nasional.Juli2018.Hlm2
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RepublikIndonesia.15

SMAN1Gemuhsebagailokasidalam penelitian

merupakansalahsatulembagapendidikanformalyang

mendukungkeberhasilantujuanPendidikanNasional.

SekolahiniberlokasidiJl.NapakTilasGemuh,Pamriyan,

kecamatanGemuh,kabupatenKendalprovinsiJawa

Tengah.Letaksekolahtersebutsangatstategisyakni

dekatdengan jalan raya Dan berada dilingkungan

masyarakat desa gemuh. Mudah dijangkau oleh

kendaraanumumdansekolahyangberstatusnegeri.

SMAN1Gemuhadalahsalahsatusekolahyang

beradadidesagemuh,yangberusahauntukterusmaju

dan berkembang,meskipun sekolah yang terbaru

diantarasekolahdidesagemuh,namunsekolahini

mampu menjadisekolah pilihan bagimasyarakat

sekitarnya,jugakemampuandandayasaingyangtak

kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah berdiri

puluhantahun.

SMAN1Gemuhmerupakansalahsatusekolah

yang memilikikegiatan ekstrakurikuleryang begitu

15 Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. Panduan
PelaksanaanOlimpiadeSanisNasionalTahun2018
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banyak program ekstrakurikuleryang berjumlah 24

program ekstrakurikuler diantaranya yaitu bidang

keagamaan(rohis,bacatulisAlQur’an,rebanadan

pesantrenkilatsetiapbulanramadhan),bidangilmiah

(OSN,ECC),bidangolahrage(voly,basket,futsal,silat,

karate,takwondo,bulutangkisdanatletik)bidangkrida

(pramuka,osis,paskibra,danpalangmerahremaja)

bidangolahbakat/prestasi(band,tari,teater,paduan

suara,broadcasting dan pecinta alam).Berdasarkan

hasilobservasiawaldanwawancaradengansiswayang

bernamaJahwahirulFuadiyangikutdalam ekstraOSN

mengatakabahwa:

DaribanyaknyaekstrakurikuleryangadadiSMAN
1Gemuhtidaksemuaprogram berjalandenganlancar,
adakegiatanekstrakurikuleryangberjalandanadajuga
yangtidakberjalandenganbaiktapisayahanyatahudari
segieksternaltidaktahumasalahinternalnyamasing
masing ekstrakurikuler, salah satunya kegiatan
ekstrakurikulerOSNyangkurangnyapeminatdangak
adasosialisasidiekstrakurikulerOSN.

DenganbanyaknyaprogramekstrakurikulerdiSMA

N1Gemuhdidalam kegiatanekstrakurikulerOSNbukan

sekedar mengejar prestasi atau peringkat dalam

kompetisiOSNyangdiadakansetiapsatutahunsekali.
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Dengan adanya ekstrakurkulerinisebenarnya untuk

menyiapkansiswa-siswiuntuklebihmatang,khususnya

dalam matapelajaranOSN yangdiikuti.Bukansaja

untukadanyalombaOSN,tetapiadaatautidaknyalomba

lombalain,sepertiLCCdariDinasPendidikanmaupun

lombalombamapeldaritingkatSM/SMKbahkanPT.

selainitu,siswasiswiyangikutekstrakurikulerOSNbisa

disiapkanuntukmenjaditutorsebayanya,khususnya

padasaatmerekamengijakkelasIX.Sebagaitutordemi

suksesnyaUNmaupuntes/ujianyanglain.

Kegiatan ekstrakurikulerOSN dilaksanakan hari

selasasetelahpulangsekolah.Kegiatanekstrakurikuler

inidibimbingolehwakakesiswaanDandibantuoleh

pelatiholehpelaksanaekstrakurikulersertadiawasioleh

KepalaSekolah.

Dalam meningkatkanbakatdanminatsiswaperlu

adanyapengelolaanekstrakurikuler,dalam penglolaan

diperlukanseorangpemimpinyangberkompetensi,yang

mampumengelolakegiatanekstrakurikulerdenganbaik

sehinggamenghasilkanpesertadidikyangcerdasDan

berkualitas.Perankepalasekolahsangatbesaruntk

meningkatkanmutuekstrakurikuler,merupakansalah
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satusumberdalammeningkatkanmutupendidikanDan

akan membantu suatu pembelajaran yang efektif,

memberikantujuanpendidikanyangungguldanbermutu.

Berdasarkan penjelasan yang terjadi, penulis

merasatertarikuntukmelakukanpenelitiandenganjudul:

“ManajemenKepalaSekolahdalam MeningkatkanMutu

EkstrakurikulerOSN(OlimpiadeSainsNasional)diSMA

Negeri1Gemuh”.Yangmampumemilikikualitasdan

dayasaing,sertamampumenciptakansikapdantingkah

lakusesuaiajaraIslam yangdapatdipraktekkandi

kehidupan sehari-haribaik dilingkungan sekolah

maupunlingkungankeluargadanmasyarakat.

B.RumusnMasalah

Berdasarkanpadalatarbelakangmasalahdiatas,

makaditetapkanrumusaanmasalah,sebagaiberikut:

1. Bagaimanaperencanaankepalasekolahdalam

meningkatkanmutuekstrakurikulerOSNdiSMA

Negeri1Gemuh

2. Bagaimanapelaksanaankepalasekolahdalam

meningkatkanmutuekstrakurikulerOSNdiSMA

Negeri1Gemuh
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3. Bagaimana evaluasi kepala sekolah dalam

meningkatkanmutuekstrakurikulerOSNdiSMA

Negeri1Gemu

C.TujuandanManfaatPenelitian

1. TujuanPenelitian

Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,tujuan

yangingindicapaidaripenelitianiniAdalahuntuk

mengetahui:

a.Perencanaan kepala sekolah dalam

meningkatkanmutuekstrakurikulerOSNdiSMA

Negeri1Gemuh

b.Pelaksanaan kepala sekolah dalam

meningkatkan mutu ekstrakurikulerOSN di

SMANegeri1Gemuh

c.Evaluasi kepala sekolah dalam

meningkatkanmutuekstrakurikulerOSNdi

SMANegeri1Gemuh

2. ManfaatPenelitian
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Manfaatpeneitianinidiharapkandapatberupa

a.Secarateoritikmanfaatyangingindicapai

dalampenelitianiniadalah:

1) Menambanh ilmu pengetahuan dan

informasidibidangmanajemenkepala

sekolah

2) Menambahilmupengetahuanlebihdi

bidangmutuekstrakurikulerOSN.

3) Sebagaibahanreferensiuntukpenulis-

penulis lain yang akan mengadakan

penulisan serupa dimasa yang akan

datang.

b. Secara praktis penelitian ini dapat

bermanfaatbagi:.

1)Bagipeneliti,penulisdapatmengetahui

Dan menambah wawasan tentang

manajemenkepalasekolahdiSMAN1

Gemuh.

2)Bagisekolah,sebagaievaluasidan

pertimbangan dalam meningkatkan

mutu ekstrakrikuler olimpiade sain
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nasional agar lebih dapat

memperhatikan minat,bakatpeserta

didikdandapatlebihmengembangkan

serta menyalurkan bakatdan minat

dalam ekstrakurikulerolimpiadesains

nasional.

3)Bagiguru,menjadibahaninformasiDan

sebagaipedomantentangmanajemen

sehingga diharapkan mampu

mengimplementasikanilmunyakepada

siswa serta agar senantiasa

mendukung Dan membantu kepala

sekolahagarmencapaitujuansekolah.
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BABII

KAJIANTEORI

A.DeskripsiTeori

1.Manajemen

a.PengertianManajemen

Manajemenberasaldaribahasalatindarikata

“manus”yangartinya“tangan”dan“agere”yang

berarti“melakukan”.Kata inidigabung menjadi

“managere”yangbermaknamenanganisesuatu,

mengatur,membuatsesuatumenjadisepertiyang

diinginkandenganmendayagunaanseluruhsumber

dayayangada.1manajemenberasaldaribahasa

inggrismanageyangmemilikiartisenimengurus,

mengatur, melaksanakan, dan mengelola.2

Sedangan menurut istilah, manajemen di

definisikandennapengertianyangberbeda-beda.

Pertama, manajemen adalah melakukan

pengelolaan sumbe daya yang dimiliki oleh

1 Kristiawan Muhammad, Safitri Dian, Lestari Rena.
ManajemenPendidikan.(yogyakarta:DEEPUBLISH,2017)hlm1

2 Pananrangi,andirasyid.Manajemenpendidikan.(Celebes
MediaPerkasa,2017)hlm1
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sekolah/organisasi yang di antaranya adalah

manusia,uang,metode,materi,material,mesin,

pemasaran yang dilakukan dengan sistematis

dalamsuatuproses.3Kedua,Griffinmendefinisikan

manajemensebagaisebuahprosesperencanaan,

pengorganisasian,danpengontrolansumberdaya

untukmencapaissaran(goals)secaraefektifdan

efisien.Efektifberartibahwatujuandapatdicapai

sesuaidengan perencanaan,sementara efisien

berartibahwatugasyangadadilakukansecara

benar,terorganisirdan sesuaidengan jadwal.

Efektifmerujukpadatujuanhasilguna,sedangkan

efisienmerujukpadadayaguna,cara,danlainya

sesuaiprosesmencapaitujuantersebut.4

Manajemen pada hakikatnya proses

merencanakan,mengorganisikan,memimpin,Dan

mengendalikan usaha anggota-anggota serta

pendayagunaan sumberdaya organisasidalam

rangkamencapaitujuanyangteelahditetapkan.5

3 Rohiat. Manajemen Sekolah: Teori Dasar Dan
Praktik.(Bandung:RefikaAditama.2010)hlm14

4 Danim, Sundarwan. Profesi kependidikan.(Bandung:
Alfabeta.2009)hlm4

5 Wahjosumidjo.Kemepimpinan Kepala Sekolah.(Jakarta:
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GeorgeR.Terry,sebagaimanadikutipyahyatM.

Harujitomengatakan,manajemensebagaisuatu

prosesyangberbedayangdidalamnyaterdiridari

proses planning, organizing, actuating, dan

controlling.6 SementaramenurutRickyW.Griffin

manajemensebagaisebuahprosesperencanaan,

pengorganisasian, pengkoordinasi, dan

pengontrolansumberdayauntukmencapaisasaran

secaraefektifdanefisien.

menurut James A.F.Stoner manajemen

sebagaiprosesperencanaan,pengorgansasian,dan

penggunaansumberdayaorganisasilainnyaagar

mencapaitujuanorganisasiyangtelahditetapkan.7

Richardjugamengemukakanbahwamanajemen

adallahpencapaiantujuanorganisasisecaraefektif

dan efisien melalui perencanan,pengelolaan,

kepemimpinan,dan pengendalian sumberdaya

organisasional.8

GrafinoPersada.2010)hlm12
6 Hambali, Muh, Mualimin. Manajemen pendidikan

kontemporer.(yogyakarta:IRCiSoD,2020)hlm17-18
7 Pananrangi,andirasyid.Manajemenpendidikan.(Celebes

MediaPerkasa,2017)hlm1-2
8Sormin,darliana.2017.ManajemenKepalaSekolahDalam
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Dengan demikian dari berbagai definisi

manajendiatas,makadapatdisimpulkanbahwa

manajemenmerupakansuatuprosesyangmeliputi

perencanaan,pengorganisasian,pengkoordinasikan,

Dan pengontrolan suberdaya yang ada untuk

mencapaisuatutujuanyangtelahditetapkandalam

suatuorganisasi.

b.FungsiManajemen

Tanggung jawab pemimpin lembaga

pendidikan sangat rumit dan berat karena

berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya

manusiadansumberdayamaterial(saranadan

prasarana) pendidikan. Ada empat fungsi

manajer dan manajerial, yaitu: Planning,

Organizing,Actuating,danControling(POAC).

Manajemen diarttikan sebagai bentuk

pengelolaanterhadapsuatuaktivitasorganisasi.

Berikutbeberapafungsidarimanajemenyaitu:

1)Perencanaan(planning)

Meningatkan Mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 29
Padangsidimpuan.JurnalIlmu-ilmuSosialDanKeislamanVolume2,
Nomer1,Juni2017
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Perencanaan adalah langkah awal

merumuskan strategi dengan

memepertimbangkan kemampuan sumber

daya organisasi untuk memikirkan dan

menetapkankesuksesandimasamendatang

untuk mencapai tujuaan tertentu.

Perencanaanpadadasarnyadipahamisebagai

pintu masuk bagisetiap organisasiuntuk

menganalisisberbagaimengkajikekuatandan

kelemahan organisasi, menentukan

kesempatandanancaman,sertamenentukan

strategi, kebijakan, taktik, Dan program

peluangyangdapatmempengaruhiorganisasi

dalammencapaitujuanyangditetapkan.9

Menurut Usman perencanaan pada

hakikatnya adalah proses pengambilan

keputusanatassejumlahalternatif(pilihan)

mengenaisasarandancara-carayangaakan

dilaksanakandimasayangakandatanguntuk

mencapaitujuan yang dikehendakiserta

pemantauan dan peniliannya atas hasil

9 Rohiat. Manajemen Sekolah: Teori Dasar Dan
Praktik.(Bandung:RefikaAditama.2010)hlm 16
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pelaksanaannya yang dilakukan secara

sistematisdanberkesinambungan.10

Perencanaanadalahlangkahawalsebelum

melakukanfungsi-fungsimanajemenlainnya.

Dalam melaksanakanperencanaankegiatan

yang harus dilakukan yaitu melakukan

prakiraan(rencana)kegiatanorganisasiDan

penganggaran (budgeting). Prakiraan

berfungsiutukmenentukanrencanakegiatan

yang akan dilaksanakan kedepan oleh

organisasisebagaiupayamencapaitujuan

organisasi.Dalam melaksanakan prakiraan,

selalu memeperhatikan tujuan organiasasi,

sumberdayaorganiasasiDanjugamelakukan

analisisorganisasi(bisamenggunakanSWOT)

untuk mengetahui potensi internal Dan

eksternal.11

2)Pengorganisasian(Organizing)

10 Usman.ManajemenPendidikandiEraOtonomiDaerah.
(Bandung:Alfabeta,2013)hlm30-32

11 https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-poac
diaksespadatgl16juni2021waktu11.21WIB
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Pengeorganisasian merupakan lanjutan

darifungsiperencanaandalamsebuahsistem

manajemen. Pengeorganisasian bisa

dikatakansebagai“uratnadi”bagiselururh

organiasiatau lembaga,oleh karena itu

pengorganiasian sangat berpengaruh

terhadap berlangsungnya suatu organisasi

ataulembaga,termasukdidalamnyalembaga

pendidikan.

Pengorganisasian merupakan sebagai

kegiatanpembagiantugas-tugaspadaorang

yang terlibat dalam aktivitas organisasi,

sesuaidengankompetensiSDMyangdimiliki.

Dengan demikian dapatdikatakan bahwa

kegiatan merupakan keseluruhan proses

memilih orang- orang serta

mengalokasikannya sarana Dan prasarana

untuk menunjang tugas orang dalam

organiasai, serta mengatur mekanisme

kerjanya sehingga dapat menjamin

pencapaiantujuanorganiasasi.

Menurut Heidjaracman Ranupandojo,
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pengorganisasian adalah kegiatan untuk

mencapai tujuan yang dilakukan oleh

sekelompokorang,denganmembagitugas,

tanggng jawab,dan wewenang,ditentukan

siapayangmenjadipemimpin,sertasaling

berintegrasisecaraaktif.Sedangkanmenurut

George R. Tery,tugas pengorganisasian

adalah mengharmoniskan kelompok yang

berbeda,mempertemukanmacamkepentinga

dan memanfaatkan seluruh kemampuan

kesuatuarahtertentu.

Pengorganisasian kegiatan pembagian

tugas,wewenang,dantanggungjawabyang

terperinci menurut bidang dan batasan

kewenangnya. Pengorganisasian berarti

menciptakan suatu stukturdengan bagian

yang berintegrasi sehinga mempuyai

hubunganyangsalingmemperngaruhisatu

samalain.Denganpenempatanorangyang

tepatpadatempatyangtepatdaamorganissi,

makakelangsunganaativitasorganisasiakan

terjamin.Fungsipemimpin adalah mampu

menempatakantherightmanintheright
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place.

Pendapat tersebut di atas dapat

menunjukkan bahwa, pengorganiasaian

adalah suatu kegatan pengaturan atau

pembagian pekerjaan yang dialokasikan

kepada sekelompok orang atau karyawan

yang dalam pelaksanaannya diberikan

tanggung jawab Dan wewenang.Sehingga

tujuanorganisasidapattercapaisecaraefektif,

efisien,Dan produktif. Pendiidkan dapat

berjalandengan baikkalau semua anggota

organisasinya dapatbekerja sama dengan

baik. Dengan demikian perlunya adanya

pembagiantugasyangjelasantarakepala

sekolah,stafpengajar,pegawaiadministrasi,

koomitesekolahbesertasiswanya.12

3)Penggerak(Acuating)

Penggerakan(Actuating)adalahsalahsatu

fungsi manajemen yang berfungsi untuk

merealisasikan hasil perencanan dan

12Imam Machali,AraHidayat.TheHandbookofEducation
Management.(Jakarta:Kencana.2016)hlm21-23
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perngorganisasian.Actuating adalah upaya

untukmenggerakanataumengarahkantenaga

kerja (man power)serta mendayagunakan

fasilitas yang ada yang dimaksud untuk

melaksanakan pekerjan secara bersama.

Actuatingdalam organisasidiartikansebagai

sumberdayamanusia(SDM)dalam proses

pemberianmotifbekerjakepadaparabawahan

sedemikianrupasehiggaharusdioptimalkan

untukmencapaivisi,misiDanprogram kerja

organisasi.Fungsipenggerakanpentingdalam

merealisasikan rencana kerja yangtelah

disusun.

Setiappenggerakanorganisasiharusbekerja

mencangkupdidalamnyayaitu,kepemimpinan,

motivasi, komunikasi,dan bentuk-bentuk

dalam rangkamemengaruhiseseoranguntuk

melakukan sesuatu guna mencapaitujuan

organisasi.Kepemimpinanberfungsisebagai

arahan,komando,Danpemberisertapengambil

keputusan organisasi. Motivasi berguna

sebagaicarauntukmenggerakanagartujuan

organisasi tercapai. Adapun komunikasi
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berfungsisebagaialatuntukmenjalinhubungan

dalam rangka fungsi penggerakan dalam

organisasi.

Penggerakansangatterkaitdenganberbagai

sumberdaya organisasi, oleh karenanya

kemampuan memimpin,memberimotivasi,

berkomunikasi,menciptakaniklim danbudaya

organisasi yang kondusif menjadi kunci

penggerakan. Dengan demikian actuating

Adelamnggerakansemuaanggotakelompok

untuk bekerja agar mencapai tujuan

organisasi.13

4)Pengawasan(Contolling)

Pengawasan adalah proses pengamatan

sertapengukuransuatukegiatanoperasional

danhasilyang dicapaidibandingkandenga

standaryangtelahditetapkansebelumnyayang

terlihatdalam rencana.Pengawasandilakukan

dalam usahamenjamin kegiatanterlaksana

sesuai dengan kebijaksanaan, strategi,

13Imam Machali,AraHidayat.TheHandbookofEducation
Management.(Jakarta:Kencana.2016)hlm23
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keputusan,rencana,danprogram kerjayang

telah dianalisis,dirumuskan,dan ditetapkan

sebelumnya.MenurutKoontz“controllingisthe

measuring and correcting objectives of

subordinatestoassurethateventsconfromto

plans,”pengawasanadalahpengukurandan

koreksipencapaiantujuanuntukmeyakinkan

bahwasemuakegiatansesuaidenganrencana.

Pengawasan merupakan pengukuran Dan

koreksiterhadap segenap aktivitas anggota

organisasiguna meyakinkan bahwa tingkat

tujuanDanrancanganyangdibuatbenar-bnar

dilaksanakan.Pengawasan berfungsiuntuk

mengukurtingkatefektivitaskerjapersonalDan

tingkatefesiensipenggunaanmetodesertaalat

tertentu dalam usaha mencapai tujuan

organisasi,sehinggapengawasansebagaialat

pengukuranterhadapefektivitas,efesiensi,Dan

produktivitasorganisasi.

Dengandemikianpengawasanmengandung

aspek pengukuran,pengamatan,pencapaian

tujuan,adanyaalat-alatataumetodetertentu,
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danberkaitandenganseluruhkegiatanyang

telahdilaksanakansebelumnya.14

2.Kepalasekolah

a.Pengertiankepalasekolah

Sekolah merupakan lembaga yang bersifat

komplekunik.Dikatakanbersifatkomplekkarena

sekolahsebagaiorganisasididalamnyaterdapat

berbagaidimensiyangsamalainsalingberkaitan

dansalingmenentukan,sedangkanbersifatunik

karenasekolahmemlikikaraktertersendiri,dimana

terjadi proses belajar mengajar, tempat

terselengggaranya pembudayaan kehidupan

manusia. Kepalasekolahtersusundariduakata

yang yaitu kepala dan sekolah.Kepala dapat

diartikansebagaiketuaataupemimpindalamsuatu

organisasi atau sebuah lembaga. Sekolah

merupakan sebuah lembaga yang merupakan

tempatmenerimadanmemberipelajaran.Kepala

sekolah dapatdidefinisikan sebagaiseseorang

14Imam Machali,AraHidayat.TheHandbookofEducation
Management.(Jakarta:Kencana.2016)hlm23-24
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tenagafungsionalguruyangdiberitugasubtuk

memimpinsuatusekolahdimanadiselenggarakan

prosesbelajardanmengajar.15

Kepala sekolah merupakan salah satu

komponenependidikanyangpalingberperandalam

meningatkan kualitas pendidikan.Dikemukakan

dalamperaturanpemerintahnomer28tahun1990

pasal 12 ayat 1 bahwa: “kepala sekolah

bertanggung jawab atas penyelenggaraan

kegaiatan pendidikan, administrasi sekolah,

pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan

prasarana”.16Dengan demikian kepala sekolah

sebagaipemimpinyangmenjaditulangpunggung

sebuah sekolah, guna memimpin dan

mengembangkansekolahuntukmencapaitujuan

peranan kepala sekolah sangatlah penting,

mengingatkepalasekolahdijadikansentralfigur

dalamsekolah.

15Sormin,darliana.2017.ManajemenKepalaSekolahDalam
Meningatkan Mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 29
Padangsidimpuan.JurnalIlmu-ilmuSosialDanKeislamanVolume2,
Nomer1,Juni2017

16 Djafri,Novianty. Manajemen Kepemimpinan Kepala
Sekolah.(yogyakarta:Deepublish,2017)hlm3
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Kepalasekolahberasaldariduakatayaitu

“kepala”dan“sekolah.Kata“kepala”dapatdiartikan

ketua atau pemimpin organisasiatau lembaga

sementara “sekolah” berarti lembaga tempat

menerimadan memberipelajaran.Jadi,secara

umum kepalasekolahdapatdiartikanpemimpin

sekolahatausatuanpendidikantempatmenerima

danmemberipelajaran.Padatingkatoperasional

kepalasekolahadalahorangyangberadadigaris

terdepanyangmengkoordinasikanaktivitassekolah

dalam rangkapenciptaankegiatanpembelajaran

yang bermutu. Pembelajaran yang bermutu

diharapkanakanmendapatkanhasilbelajaryang

bermutupula.17 Kepala sekolah merupakan

pemimpintertinggidisekolah.Polakepemimpinan

sangatberpengaruhbahkahsangatmenentukan

terhadap kemajuan sekolah.18 Oleh karena itu,

dalam pendidikanmodern,kepemimpinankepala

sekolahperlumendapatkanperhatiansecaraserius,

karena merupakan personal sekolah yang

17 Matamutun, Yulius. Kepemimpinan Kepala Sekolah
BerbasisKecerdasanIntelektual,Emosional,DanSpiritualterhadap
IklimSekolah.(ponorogo:UwaisInsirasiIndonesia,2018)hlm26

18 Pianda,Didi.KinerjaGuru,kompetensiGuru,MotivasiGuru,
KepemimpinanKepalasekolah.(sukabumi:CVJejak,2018)hlm74
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bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-

kegiatansekolah.Seorangkepalasekolahyang

efektifberdasarkanpenelitiannasionalAssociation

of secondary school principals merupakan

perpaduanantarasifatkepalasekolahdangaya

kepemimpinan, yaitu: memeberi contoh,

berkepentingandengankualitas,berkerjadengan

landasan hubngan kemanusiaaan, memahami

masyarakatsekitar,memilikisikapmentalyang

baikdanfisikyangprima,berkepentingandengan

staffdan sekolah,melakuan kompromiuntuk

mencapai kesepakatan, memepertahankan

kestabilitas,mampumengatasistetres,mencitakan

stuktur, mentoilerin adanya kesalahan, tidak

menciptakan konflik pribadi,memimpin melalui

pendekatan yang positif,tidak menjauhiatau

mendahuluiorang–orangyangdipimpinnya,mudah

menghubungioranglain,memilikikeluargayang

serasi.19

MenurutWahjossumidjomengatakan,“kepala

sekolahadalahseorangtenagafungsionalguru

19 SoebagyoAtmodiwiro.ManajemenPendidikanIndonesia.
(Jakarta:ArdadizyaJaya,2003)hlm112
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yangdiberitugasuntukmemimpinsuatusekolah

dimanadiselenggarakanprosesbelajarmengajar

atautempatdimanaterjadiinteraksiantaraguru

yangmemberipelajarandanmuridyangmenerima

pelajaran”.20

MenurutHusainiUsmanmenyatakanbahwa

kepala sekolah sebagai manajer dituntut

mengorganisir seluruh sumber daya sekolah

menggunakanprinsip“TEAMWORK”.

Keberhasilanpendidikandisekolahsangatdi

tentukanolehkeberhasilankepalasekolahdalam

mengelolatenagakependidikanyangtersediadi

sekolah,kepalasekolahsebagaipemimpintertinggi

sangatberpengaruh dan menentukan kemajuan

seolahharusmemilikikemampuanadministrasi,

memiliki komitmen tinggi,dan luwes dalam

melaksanakantugasnya.21

20 Wahjosumidjo.KepemeimpinanKepalaSekolahTinjauan
TeoritikDanPermasalahannya.(Jakarta:PTRajaGrafindoPersada,
1999)hlm83

21Sormin,darliana.2017.ManajemenKepalaSekolahDalam
Meningatkan Mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 29
Padangsidimpuan.JurnalIlmu-ilmuSosialDanKeislamanVolume2,
Nomer1,Juni2017
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Daribeberapa pendapat mengenaikepala

sekolahdapatdisimpulkanbahwakepalasekolah

Adela seorang guru yang mempuyai tugas

tambahanmemimpinorganisasidisekolahdengan

batas waktu tertentu,yang berperan sebagai

pendidik,pemimpin,danmotifator.Kepalasekolah

sebagaipemimpinmerupakanprosesmemimpin

Dan memepengaruhi orang lain serta

menggerakkannyauntukmelakukansesuatuagar

hasilyang didapatkan sesuaidengan tujuan

bersama.

b.Perandanfungsikepalasekolah

Tugasutamakepalasekolahsebagaipemimpin

adalahmengatursituasi,mengendalikankegiatan

kelompok,organisasiataulembaga,danmenjadi

jurubicarakelompok.Dalam melaksanakantugas

dan fungsinya,terutama untukmemberdayakan

masyarakat dan lingkungaan sekitar, kepala

sekolah dituntut untuk berperan ganda,baik

sebagaimenurutCatalyt,Solutiongivers,Proces

helpers,danResourcelinkers. Catalyt, kepala

sekolahberperanmeyekinkanoranglaintentang
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perlunyaperubahanmenujukondisiyanglebihbaik.

Solution givers, kepala sekolah berperan

meningkatkanterhadaptujuanakhirdariperubahan.

Proceshelpers,kepalasekolahberperanmembantu

kelancaran proses perubahan, khususnya

menjelesaikanmasalahdanmembinahubungan

anntara pihak-pihak terkait.Resource linkers,

kepalasekolahberperanmenghunungkanorang

dengansumberdanayangdiperlukan.

Kepalasekolahmempuyaibanyakfungsidalam

memimpinsuatulembagapendidikansertaiajuga

harus berperan aktif dalam mengontrol dan

mengawasisemuaa kegiatan belajaryang ada

dilingkunganwilayahkekuasaannya.

Kepala sekolah sebagaiseorang pemimpin

seharusnya dalam praktik sehari-hariselalu

berusaha memeperhatikan dan mempraktekkan

fungsipemimpindidalamkehidupansekolah,yaitu:

1)Kepalasekolahharusdapatmemperlakukan
samaterhadaporang–orangyangmenjadi
bawahannya,sehinggatidakterjadidiskriminasi,
sebaliknya dapat diciptakan semangat
kebersamaandiantaraguru,staf,danpara
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siswa.

2)Sugestiatausaransangatdiperlukanolehpara
bawahan dalam melaksanakan tugas.Para
guru,staf,dan siswa disekolah hendaknya
selalumendapatkansaranajurandarikepala
sekolahsehinggadengansarantersebutselalu
dapat memelihara bahkan meningkatkan
semangat,relaberkorban,rasakebersamaan
dalammelaksanakantugasmasing-masing.

3)Dalam mencapai tujuan setiap organissi
memerlukan dukungan, dana, saran, dan
sebaigainya. Kepala sekolah bertanggung
jawab utuk memenuhi atau meyediakan
dukunganyangdiperlukanolehparaguru,staf,
dansiswa,baikberupadanaperalatan,waktu,
bahkansuasanayangmendukung.

4)Kepalasekolahsebagaikatalisator,dalam arti
mampu menimbulkan dan menggerakkan
semangatparaguru,staf,dansiswadalam
pencapaiantujuanyangtelajditetapkan.

5)Kepalasekolahsebgaipemimpinharusdapat
menciptakanrasaamandilingkungansekolah.

6)Kepala sekolah pada hakikatnya adallah
seumbersemangatbagiparaguru,stafdan
siswa,olehsebabitukepalasekolahharus
selalu membangkitkan semangatparaguru,
stafdansiswa.

7)Setiaporangdalam kehidupanorganisasibaik
secara pribadi maupun kelompok,
kebutuhannya diperhatian dan dipenuhi.
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Penghargaandanpengakuandapatdiwujudkan
dalam berbagai bentuk, seperti kenaikan
pangkat,fasilitas,dankesempatanmengikuti
pendidikan.22

Untuk mewujudkan tentunya dibutuhkan

kemauan dan kemampuan seorang kepala

sekolahyanghandal,profesional,yangmampu

mengeloladanmenggerakansemuapotensiyang

ada secara komprehensif, serta mampu

melakukanpembacaanyangbaiksecaraintern

maupunekstern.

Di samping itu, sebagai pemimpin

pendidikan kepala sekolah bertangung jawab

untukpertumbuhanguru-gurusecarakontinyu.

Kepalasekolahharusmampumembantuguru

mengenalkebutuhanmasyarakatsehinggatujuan

pendidikan memenuhi.Kepala sekolah harus

mampu membantu guru membina kurikulum

sesuaidenganminat,kebutuhandankemampuan

siswa.

22 https://id.m.wikipeia.org/wiki.kepala_sekolah (diakses
tanggal24juli2020)
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Seorangkepalasekolahmerupakanmata

rantai penting diantara hubungan sekolah

setempatdenganmasyarakatyanglebihluas.

Olehsebabitu,prosesbelajarmengajarakan

ditingkatkan,maka dukungan intelektualdan

moral,teknisdanmaterialharusdimanfaatkan

secara tepat. Demikian hubungan dengan

masyarakatyangmemberikandukungandalam

pengembanganprogram perbaikansekolahperlu

diusahakansecaraterus-menerus.23

c.TugasDanTanggungJawabKepalaSekolah

Kepala sekolah memilikikeleluasaan dalam

mengatursegenapsumberdayasekolahyangada,

yangdapatdimanfaatkansebesar-besarnyabagi

peningkatanmutudankinerjasekolah.Kemudian

kepalasekolahyangprofesionalakanmengetahui

kebutuhan dunia pendidikan serta kebutuhan

sekolahsecaraspesifik,dengandemikianiaakan

melakukan penyesuaian agar pendidikan dan

23HidayahtullahNurDanZainiDahlanMoh.MenjadiKepala
SekolahIdeal,EfektifDanEfisien.(Malang:LiterasiNusantara,2019)
hlm5-8
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sekolah mampu untuk berkembang dan maju,

sesuaidengakebutuhandanperkembangan.24

Dalammenyelenggarakantugaspokokseorang

kepala sekolah harus mampu melakukan

pembagaian Dan pembidangan kerja dengan

membentukunit-unitkerja,sesuaidenganbesar

kecilnyaasekolahyangdipimpinnya.Tugasitu

termasuk kemampuan melakukan orgaisasi

sekolah, yang diiringi dengan kemampuan

menseleksipersoniluntuk ditempaatkan dalam

setiapunitkerja.Kegiatanitumerupakankegiatan

managerial, yang menyangkut kemampuan

mendaya gunakan personalsecara efektif.Bila

manakegiatansudahberlangsung,kepalasekolah

berkewajibanmenggerakansetiappersonalagar

bersediaDanbersungguh-sunggungmelaksanakan

tugasmasing-masing.Tugastersebuttermasuk

tugaskepemimpinanyangdilakukanmelaluifungsi

administrasimengarahkan,melakukankoordinasi

Danpengawasan(kontrol).Tugastersebutakan

24DoniJuniPriansaDanRismiSomad.ManajemenSupervisi
DanKepemimpinanKepalaSekolah.(Bandung: Alfabeta,2014) hlm
49
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berlangsungefektifditunjangdengankemmapuan

melakukanpengorganiasiansekolahsecarabaik.25

Secara esensialkeberadaan kepala sekolah

memilikidua fungsiutama bagisekolah yag

dikelolannya.Pertama,kepala sekolah sebagai

administrator.Dalam fungsiinikepala sekolah

bertugasmelakukanfungsi-fungsiadministrator

pendidikandisekolahdantugastersebutmeliputi

pengelolaanyangbersifatadministratifdanoperatif.

Kedua,kepalasekolahsebagaiedukator.Dalam

fungsiinikepalasekolahbertugasmelaksanakan

fungsi- fungsi edukatif dalam pendidikan

disekolah.26

Dalam perspektif kebijakan Pendidikan

Nasional(Depdiknas,2006)terdapattujuhperan

utamakepalasekolahSecaragarisbesarperandan

fungsikepalasekolahdapatdijelaskansebagai

25HadariNawawi.OrganisasiSekolahDanPengelolaanKelas
SebagaiLembagaPendidikan.(Jakarta:PTGitaKarya.1982)hlm90-93

26HidayahtullahNurDanZainiDahlanMoh.MenjadiKepala
SekolahIdeal,EfektifDanEfisien.(Malang:LiterasiNusantara,2019)
hlm9-12
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berikut:27

1)SebagaiPendidik(Educator)

Kegiatanbelajarmengajarmerupakaninti

dariprosespendidikan dan guru merupakan

pelaksanadanpengembangutamakurikulumdi

sekolah.Kepala sekolah yang enunjukkkan

komitmen tinggi dan fokus terhadap

pengembangankurikulum dankegiatanbelajar

mengajardisekolahnyatentusajaakansangat

memperhatinkan tingkat kompetensi yang

dimilikigurunya,sekaligusjugaakansenantiasa

berusahamenfasilitasidanmendorongagarpara

gurudapatsecaraterusmenerusmeningkatkan

kompetensinya, sehingga kegiatan belajar

mengajardapatberjalan dengan efektifdan

efisien.28

Sebagaieducator,kepala sekolah harus

memilikistrategiyangtepatuntukmeningkatkan

profesionalismetenagakependidikandisekolah.

27 E Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah/ Madrasah
Profesional.(Jakarta:Rosda,2010)hlm98

28Pianda,Didi.KinerjaGuru,kompetensiGuru,MotivasiGuru,
KepemimpinanKepalasekolah.(sukabumi:CVJejak,2018)hlm81



26

MenurutSumidjomengungkapkanbahwadalam

memahamiartieducator(pendidik)tidakcukup

berpegang pada konotasiyang terkandung

dalam definisi pendidik, melainkan harus

dipelajari keterkaitannya dengan makna

pendidikan,saranapendidikandanbagaimana

strategipendidikan itu dilaksanakan.Adapun

tugaskepalasekolahsebagaipendidik(Educator)

sebagaiberikut.

a)Prestasisebagaigurumatapelajaran,seorang
kepalasekolahdapatmelaksanakanprogram
pembelajarandenganbaik.Dapatmembuat
proca,kisi-kisisoal,analisasoalsdandapat
melakukanprogranperbaikandanpengayaan.

b)Kemampuan membeimbing guru dalam
melaksanakan tugas maupun memebrikan
alternatifpembelajaranyangefektif.

c)Kemampuanmemebimbingkaryawandalam
melaksanakan tugas sebagaitata usaha,
pustakawan,laboratoriumdanbendaharawan.

d)Kemampuan membmbing stafnya lebih
berkembangsecarapribadidanprofesinya.

e)Kemampuan memebimbing bermacam-
macamkegiatankesiswaan.

f)Kemampuanmembimbingbelajarmengikuti
perkembangan ilmu melalui media
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elektronik.29

2)Sebagaimanajer

Dalam mengelolatenagapendidikan,salah

satutugasyangharusdilakukankepalasekolah

adallah melaksanakan kegiatan pemeliharaan

danpengembanganprofesiparaguru.Dalamhal

ini,kepala sekolah dapatmenfasilitasidan

memeberikan kesempatan yang luas kepada

paraguruuntukdapatmelaksanakankegitan

pengembanganprofesimelaluisebagaikegiatan

pendidikandanpelatihan,baikyangdilaksanakan

disekolahseperti;MGMP/MGPtingkatsekolah,

in house training,diskusiprofesionaldan

sebaginnya,ataumelaluikegiatanpendidikan

danpelatihanfiluarsekolahseperti;kesempatan

melanjutkanpendidikanataumengikutiberbagai

kegiatanpelatihanyangdiselenggarakanpihak

lain.30

29HidayahtullahNurDanZainiDahlanMoh.MenjadiKepala
SekolahIdeal,EfektifDanEfisien.(Malang:LiterasiNusantara,2019)
hlm12-13

30Pianda,Didi.KinerjaGuru,kompetensiGuru,MotivasiGuru,
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Dalammelaksanakantugassebagaimanajer,

kepala sekolah harus memilikistrategiyang

tepat untuk memeperdayakan tenaga

kependidikanmelaluikerjasamaataukooperatif.

Adapun tugas kepala sekolah sebgaimanajer

sebagaiberikut:

a)Kemamupauanmenyusunsecarasistematis,

priodik dan kemampuan melaksanakan

program yang dibuatnya secara skala

prioriotas.

b)Kemampuanmenyusunorganisasipersonal

denganuraiantugassesuaidenganstandar

yangada.

c)Kemampuan menggerakkan stafnya dan

segalasumberdayayangadasertalebih

lanjut memeberkan acuan yang dinamis,

dalamkegiatanrutindantempore.

3)Sebagaiadministrator.

Khususnya berkenaan dengan pengelolaan

keuangan,bahwauntuktercapainnyapeningkatan

KepemimpinanKepalasekolah.(sukabumi:CVJejak,2018)hlm81



29

kompetensiguru tidaklepasdarifaktorbiaya.

Seberapa besar sekolah dapat mengalokasi

anggranpeningkatankopetensigurutentunyaakan

memengaruhiterhadap tinggkatkopetensipara

gurunya.Olehkarenaitukepalasekolahdapat

mengalokasikan anggaran yang memadaibagi

upayapeningkatankompetensiguru.31

Kepalasekolahsebagaiadministratormemiliki

hubungan yang eratdengan berbagaiaktivitas

pengelolaanadministrasiyangbersifatpencatatan,

penyusunan,danpendokumenanseluruhprogram

sekolah.Adapun tugaskepalasekolah sebagai

administratorsebagaiberikut:

a)KemampuanmengelolasemuaperangatKBM

secarasempurnadenganbuktidataadministrasi

yangakurat.

b)Kemampuanmengelolaadministrasikesiswaan,

ketenagaan,keuangan,saranadanprasarana

danadministrasipersuratandenganbaiksesuai

31Pianda,Didi.KinerjaGuru,kompetensiGuru,MotivasiGuru,
KepemimpinanKepalasekolah.(sukabumi:CVJejak,2018)hlm81
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denganketentuanyangberlaku.32

4)Sebagaisupervisor

Untukmengetahuisejauhmanagurumampu

melakukanpembelajaran,secaraberkalakepala

sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi,

yangdapatdilakukanmelaluikegiatankungjungan

kelas untuk mengamati proses pembelajaran

secaralangsung,terutamadalampemeliharaandan

penggunaan metode, media digunakan dan

keterlibatansiswadalamprosspembelajaran.33

Supervisor dapat diartikan sebagai

pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf

sekolah agar mereka dapat meningkatkan

kemampuanuntukmengembangkansituasibelajar

mengajardenganlebihbaiksesuaidengantujuan

pendidikan.Kepala sekolah sebagaisupervisor

mempuyai tugas dan tangung jawab untuk

membina,memantau dan memperbaikiproses

32HidayahtullahNurDanZainiDahlanMoh.MenjadiKepala
SekolahIdeal,EfektifDanEfisien.(Malang:LiterasiNusantara,2019)
hlm13

33 Mulyasa.MenjadiKepala Sekolah ProfesionalDalam
KonteksMenyukseskanMBS.(Bandung:Rosdakarya,2004)hlm82
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pembelajaran aktif,kreatifdan menyenangkan.

Supervisidapatmelakukansecaraindividumaupun

kelompok.34

Secara singkat tugas supervisi adalag

sebagaiberikut:

a)Menjalankanaktifitasuntukmengetahuisituasi

administrasi pendidikan, sebgi kegiatan

pendidikandisekolahdalamsegalabidang.

b)Menentukan syarat-syaratyang diperlukan

untuk menciptakan situasi pendidikan di

sekolah.

c)Menjalankanaktivitasuntukmempertinggihasil

dan untuk menghilang kan hambatan-

hambatan.35

5)Sebagaileader

Kepala sekolah sepertiapakah yang dapat

menumbuhsuburkankreaativitassekaligusdapat

34 Suhertian. Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi
Pendidikan.(Jakarta:RinekaCipta,2000)hlm112

35HidayahtullahNurDanZainiDahlanMoh.MenjadiKepala
SekolahIdeal,EfektifDanEfisien.(Malang:LiterasiNusantara,2019)
hlm13
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mendorongterhadappeningkatankopetensiguru

dalam teori kepemimpinan setidaknya kita

mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu

kepemimpinanyangberorientasipadatugasdan

kepemimpinanyang berorientasipadamanusia.

Dalam rangka meningkatkan kompetensiguru,

seorangkepalasekolahdapatmenerapkankedua

gayatersebutsecaratepatdanfleksibel,sesuai

dengankondisidankebutuhanyangada.36

Kepalasekolahsebagaileaderharusmamu

memeberikan petunjuk dan pengawasan,

peningkatan kemauan tenaga kependidikan,

membukakomunikasiduaarahdanmendelegasi

tugas. Sebagaimana menurut Wahjosumijo

bahwasanya“kepalasekolahsebagaileaderharus

memiliki karakter khusus yang mancangkup

kepribadian,keahlian dasar,pengalaman dan

pengetahuan profesional serta pengetahuan

admistrasidanpengawasan”.37

36Pianda,Didi.KinerjaGuru,kompetensiGuru,MotivasiGuru,
KepemimpinanKepalasekolah.(sukabumi:CVJejak,2018)hlm82

37 Suhertian. Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi
Pendidikan.(Jakarta:RinekaCipta,2000)hlm113
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Kemampuan yang harus diwujudkan kepala

sekolah sebagaileader dapat dianalisis dari

kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga

kependidikan,visidanmisisekolah,kemampuan

mengambil keputusan dan kemampuan

berkomunikasi.

Kepribadian kepala sekolah akan tercermin

daamsifat-sifatjujur,percayadiri,tanggungjawab,

beranimengambilresikodankeputusan,berjiwa

besar,emosiyangstabil,danteladan.

6)Sebagaiinovator

Dalam rangkamelakukantugassebagaiinovator

(pembaharu),kepalasekolahmemilikistrategiyang

tepatuntukmenjalinhubunganyangharmonisdengan

lingkungansekitar.

Kepalasekolahsebgaiinnovatorakantercermin

daricara-cara iamelakukanpekerjaannyasecara

konstruktif,kreatif,delegatif,integratif,raionaldan

onjektif, pragmatis, keteladanan, sisiplin, serta

adaptable dan fleksibel.Kepala sekolah sebagai

innovatorharusmampumencari,menentukandan
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melakukanberbagaipembaharuandisekolah.38

7)Sebagaimotivator

Kapalasekolahsebagaimotivatorharusmemliki

strategiyang tepatuntuk memberikan motivasi

kepadaparatenagakependidikandalam melakukan

berbagaitugas.Motivasidapatditumbuhkanmelalui

perngaturanlingukunganfisik,pengaturansuasana

kerja,disiplin,dorongan,penghargaansecaraefektif

dan penyediaan berbagaisumberbelajarmelalui

pengembanganpusatsuberbelajar(PSB).39

3.MutuEkstrakurikuler

a.MutuPendidikan

Mutumenurutbahasaberartikualitas.Mutu

pendidikan menekankan pengalaman dari

seluruh masyarakat,bukan hanya pengalama

pribadiperorangan.Mutupendidikanmenurut

38HidayahtullahNurDanZainiDahlanMoh.MenjadiKepala
SekolahIdeal,EfektifDanEfisien.(Malang:LiterasiNusantara,2019)
hlm14-17

39HidayahtullahNurDanZainiDahlanMoh.MenjadiKepala
SekolahIdeal,EfektifDanEfisien.(Malang:LiterasiNusantara,2019)
hlm 17
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Ace Suryadi Dan H.A.R Tilaar merupakan

kemampuan lembaga pendidikan dalam

mendayagunakan sumber pendidikan untuk

meningkatkan kemampuan belajarseoptimal

mungkin.40Keunggulanmututidaksebataspada

arealatauwilayahbisnisdanindustri,tetapijka

diterapkan didunia pendidikan,maka akan

berdampakpositifbaikbagisiswa,guru,maupun

orangtuadanmasyarakat.Usahamemenuhi

tuntutan yang diharapkan dalam dunia mutu

disebut pelayanan.Artinya mutu itu sama

denganpemberianlayananyangterusmenerus

sesuaidengantuntutandanharapanpengguna

pelangganyangmembutuhkannya. Mengingat

semuapihakberkepentingan,baikpemerintah,

masyarakat, dunia kerja mapun lembaga

pendidikan sendiriberkempentingan dengan

mutuyangbaik,makaparapembuatkebijakan

harus menjadikan mutu sebagaikebutuhan,

sebagaiprioritasutamauntukdibiayai.41

40 AceSuryadiDanH.A.R Tilaar.ManajemenPendidikan
Nasional.(Jakarta:PTBandungRemajaRosdakarya.2011)hlm159

41Sormin,darliana.2017.ManajemenKepalaSekolahDalam
Meningatkan Mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 29
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Pengembangan mutu pada akhirnya

merembaspadaranahpendidikanmenjadisuatu

konsepyang“paten”,sehinggamutupendidikan

merupakansuatuhalyangmenjelmamenjadi

kebutuhanprimerbagisekolahuntukbersaing

dengan seolah sekolah lain.Membicarakan

tentangpengertiandandefinisikualitasdapat

berbedamaknabagisetiaporangkarenakualitas

memilikibanyakkriteriadansangattergantung

padakonteksnya.42

Mutupendidikanmerupakansuatukonsep

dalam maajemen mutu pendidikan. Dalam

penerapankonsepsetiapsekolahataulembaga

pendidikan diarahkan agarmemberijaminan

bahwapelayananpendidikanyangdiberikanitu

memenuhi atau melebihi harapan para

pelanggannya, baik itu pelanggan internal

maupun eksternal.Pelanggan internaladalah

guru dan karyawan sekolah, sedangkan

pelangganeksternalyangprimeradalahpeserta

Padangsidimpuan.JurnalIlmu-ilmuSosialDanKeislamanVolume2,
Nomer1,Juni2017
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didik; yang sekunder adalah orang tua,

masyarakat dan pemeritah;dan pelanggan

tersieradalahpemakailulusan.43

Eraglobalsasimemberikandampakyang

cukupluasdalam berbagaiaspekkehidupan,

termasuk tuntutaan mutu dalam

penyelenggaraanpendidikan.Padaerainisetiap

bidangmenuntutsumberdayamanusiabermutu

yangmemilikikemampuantinggidanhandal,

sehingga persaaingan mutu sumber daya

manusiaketat.Untukmemenuhiketentuanini

perbaikan dan pengembangan sistem

penyelenggaraanpendidikandisetiapsekolah

secara berkesinambungan dilakukan sejalan

dengan dinamika perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologiserta dinamika

perubahanmasyarakatitusendiri.44 Kualitas

pendidikan di indonesia yang sangat

memeperhatinkan, dibuktikan dengan data

UNESCOtentangpringkatindekspengembangan

43 Tim PengembanganIlmuPengetahan.IlmuDanAplikasi
Pendidikan.(PTImperialBhaktiUtama,2007)hlm341

44 Tim PengembanganIlmuPengetahan.IlmuDanAplikasi
Pendidikan.(PTImperialBhaktiUtama,2007)hlm341-342
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manusia(humundevelopmentindex)indonesia

memilikidayasaingyangrendahyaitu hanya

mendudukiurutanke37dari57negarayang

disurvai didunia. dan menurut survai dari

lembagayangsama,indonesiahanyadiprediksi

hanyafollowerbukansebgaipemimpinteknologi

dari53negaradidunia.45

Menurut Nanang Musafa yang dikutip

Komprimengatakanberdasarkankonsepmutu

pendidikan tersebut,maka dapatdipahami

bahwapembangunanpendidikanbukanhanya

berfokuspadapenyediafaktorinputpendidikan

tetapijugaharuslebihmemperhatikanfaktor

prosespendidikan.Inputpendidikanmerupakan

halyangmutlakharusadadalam batas-batas

tertentu tetapitidak menjadijaminan dapat

secaraotomatismeningkatkanmutupendidikan.

Namun fenomena menunjukkan bahwa

pendidikandisekolahmasihbanyakyangtidak

memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini

mengidentifikasi bahwa peningkatan mutu

45 Kompri. Standardisasi Kompetensi kepala
sekolah.(Jakarta:Kencana,2017)hlm311
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disekolahdalam rangkamenghasilkanpeserta

didik sesuaidengan yang diharapkan masih

belumoptimal.46

Diantara komponen diatas yang paling

berperan dalam meningkatkan mutu ialah

meningkatkanperandanfungsigurusertaperan

kepemimpinan kepala sekolah agarsemakin

profesionaldalam melaksanakan tugasnnya.

Dalammeningkatkanprofesionalgurudiperlukan

suatupendekatanpembinaanmanajemenmutu

terpadu.Oleh sebab itu,tranformasimenuju

mutu terpadu dalam pendidikan prosesnya

dimulaidenganmengembangkansuatuvisimutu:

a)Difokuskan pada pemenuhan berbagai
kebutuhandaripelanggan.

b)Memepersiapkan secara totalketerlibatan
masyarakatdalamsuatuprogram.

c)Menyusunberbagaisistem untukmengukur
nilaitambahdaripendidikan.

d)Sistem penunjukandimanastafdanpeserta
didikperlumengelolaperubahan.

46 Kompri. Standardisasi Kompetensi kepala
sekolah.(Jakarta:Kencana,2017)hlm313
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e)Melakukanupayapeningkatandanperbaikan
terus- menerus kemudian sesantiasa
berusaha untuk menghasilkan produk
pendidikankearahyanglebihbaik.47

Peningkatanmutupendidikandilakukanpara

pelaku pendidikan.Kepala sekolah sebagai

penggerak utama ditingkat sekolah mutlak

menguasai (memiliki kopetensi) dan

mengaplikasianpeningkatanmutupendidikan.

Langkah-langkahpeningkatanmutupendidikan

lembaga pendidikan tidak sederhana yang

dipikirkan karena butuh perbaikan yang

berkelanjutan:berikut inilangakah-langkah

dalammeningkatkanmutupendidikanyaitu;

a)Memperkuatkurikulum,kurikulum addalah
instumenpendidikanyangsangatpenting
dan strategisdalam menata pengalaman
belajarsiswa,dalam meletakkanlandasan-
landasan pengetahuan,nilai,ketrampilan
yang diperlukan untuk menghadapi
perubahansosialyangterjadi.

b)Memperkuatkapasitasmanajemensekolah.
Salahsatumodelyangdiadopsidalamdunia
pendidikan.Dalam rangkadesentrelisasidi
bidang pendidikan, model manajemen

47Arbangi,Dakirdkk.ManajemenMutuPendidikan.(Jakarta:
Kencana,2016)hlm79-80
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berbasissekolah(MBS):akanmemeperkuat
rujukan referensi nilai yang dianggap
strategisdalam artimemperkuatrevelensi,
memeperkuatpartisipasimasyarakatdalam
keseluruhan kegiatan pendidikan,
memperkuatprefensinilaipadakemandirian
dan kreativitas, baik individu maupun
kelembagaan, dan memperkuat dan
mempertinggi kebermaknaan fungsi
kelembagaansekolah.

c)Memperkuat sumber daya tenaga
kependidikan.Dalamjangkapanjangagenda
utamadalam upayamemperkuatsumber
daya tenaga kependidikan ialah engan
memerkuatsistem pendidikandantenaga
kependidikan yang memiliki keahlian.
Keahlian baru itu adalah modelmanusia
(human investment), dan memerlukan
perubahandalamsistempembelajaran.

d)Perbaikan yang berkesinambngan
tergantung pada dua unsur, pertama,
mempelajariproses,alatdanketrampilan
yangtepat.Kedua,menerapkanketrampilan
barusmallachieveableproject.

e)Manajemen berdasarkan fakta.
Pengambilaankeputusanharusdidasarkan
padafaktayangnyatatentangkualitasyang
didapatkandariberbagaisumberdiseluruh
jajaranorganisasi.Jadi,tidaksemata-mata
atas dasar intuisi, praduga, atau
organizationalolitik berbagaialat telah
direncang dan dikembangkan untuk
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mendukungpengumpulandananalisisdata,
sertapengembaliaankeputusanberdasarkan
fakta.48

Kepalasekolahdangurudiharapkanmampu

meningkatka kemampuaannya, dalam

meningkatkan kinerjanya sesuai dengan

bidangnyamasing-masing.Usahameningkatkan

mutupendidikantersebutpendekatankonsep

manajemenmututerpadu.Diharapkankepala

sekolah dan guru mampu meningkatkan

kemampuannya secara maksimal dalam

pengelolaan layabnan pembelajaran peserta

didikyangmuaranyapadappeningkatanmutu

pendidikan.49 Dengan demikian mutu

bermuladarimanajemendalam bidangindustri.

Namun konsep inidapatditerapkan dalam

bidang pendidikan karena pada hakekatnya

penyelenggaraanpendidikanituanalogdengan

prosesindustri.Dalam penerapannyapenilaiaan

terhadap kelayakan dari kinerja lembaga

48 Kompri. Standardisasi Kompetensi kepala
sekolah.(Jakarta:Kencana,2017)hlm329-330

49Arbangi,Dakirdkk.ManajemenMutuPendidikan.(Jakarta:
Kencana,2016)hlm80
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pendidikan dilakukan secara terus-menerus

dalam rangkaperbaikanberkelanjutan.Penilian

dilakukanolehsuatubadanatauorgansasiyang

bersifateksternal(lembagaindependendiluar

sistem)dan internal.Penilaan yang bersifat

eksternaldapatberupaakreditasidansetifikasi,

sedangkan penilian internal dapat berupa

monitoringdanevaluasi.Untukkepentinganini

setiapaspekyangmenjadifokuspenilianmutu

harusditetapkanstandarnyaminimalmaupun

ideal.

b.PengertianEkstrakurikuler

Istilahekstrakurkulerterdiriatasduakata

yaitu“ekstra” dan“kurikuler”yangdigabung

menjadisatu kata “ekstrakurikuler”. Dalam

bahasainggrisdisebutdenganextracurriculer

dan memilikiartidiluarrencana pelajaran.50

SedangakanEkstraartinyatambahansesuatudi

luaryang seharusnya dikerjakan,sedangkan

kurikuler berkaitan dengan kurikulum,yaitu

50JhonM.EcholsDanHassanShadly.InggrisIndonesia;An
English-IndonesiaKamusDictionary(Jakarta;PTGramedia,1992)hlm
227
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program yang disiapkan suatu lembaga

pendidikanuntukmencapaitujuantertentupada

lembagapendidikan.51

Secaraterminologitercantum dalam surat

keputusanmenteripendidikandankebudayaan

nomer060/U/1993 dan nomer080/U/1993,

kegiatan ekstrakrkuleradalah kegiatan yang

diselenggarakan diluar jam pelajaran yang

tercantum dalam susunan program sesuai

dengankeadaandankebutuhansekolah,dan

dirancangsecarakhususagarsesuaidengan

keadaandankebutuhansekolah.52 Dansurat

keputusan (SK)direkturjenderalpendidikan

dasardanmenengah(DirjenDikdasman)Nomer

226/C/Kep/O/1992 dinyatakan bahwa kegitan

ekstrakurikulermerupakankegiatandiluarjam

pelajaranbiasadanpadawaktulibursekolah

yang dilakukan disekolah ataupun diluar

sekolah.

51EcaGesangMentariDanMutiaraRahayudkk.Manajemen
PengembanganPendidikanAnakUsiaDini.(Yogyakarta:HijazPustaka
Mandiri,2020)hlm105

52

http://penelitiantindakkelas.blogspot.com/search?q=ekstrakurikuler
diaksestgl14desember2020waktu11.30WIB
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Panduanmengenaikegiatanekstrakurikuler

terdapatdalamlampiranstandarisiberdasarkan

menteripendidikannasional(PermendiknasNo

22 Tahun 2006). Dalam buku panduan

pengembangandiri,yangdimaksudkankegiatan

ekstrakurikuleradalahkegiatanpendidikandiluar

matapelajarandanpelayanankonselinguntuk

membantupengembanganpesertadidiksesuai

dengankebutuhan,potensi,bakat,danminat

siswa melaluikegiatan yang secara khusus

diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga

kependidikan yang kemampuannya dan

kewenangandisekolah.53

MohUzerUsmanmengemukakanbahwa

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang

dilakukandiluarjampelajaran(tatapmuka)baik

dilaksanakan disekolah denga maksud untuk

lebihmemperkayadanmemperluaswawasan

pengetahuandankemampuanyangtelahdimiliki

olehpesertadidikdariberbagaibidangstudi.54

53Saihudin.ManajemenInstitusiPendidikan.(Ponerego:Uwais
InspirasiIndonesia,2018)hlm108

54 Moh.Uzer Usmandan Dan Lilis Setyowati. Upaya
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Sedangka menurut Wiyani kegiatan

ekstrakurkuler merupakan kegiatan yang

dilakukandalam mengembangkanaspekaspek

tertentudariapaditemukanolehkurikulumyang

sedangdijalankan,termasukyangberhubungan

dengan bagaimana penerapan sesungguhnya

dariilmu pengetahuan yang dipelajarioleh

peserta didik sesuaidengan tuntutan hidup

siswa maupun lingkungan sekitarnya.

Ekstrakurikulermerupakankegiatanpendidikan

diluarjam pelajaran yang ditunjukan untuk

membantuperkembanganpesertadidik,sesuai

dengankebutuhan,potensi,bakat,danminat

siswa melaluikegiatan yang secara khusus

diselenggarakan oleh peserta didikdan atau

tenagakependidikanyangberkemampuandan

berkewenangandisekolah.55 Ekstrakurikuler

disekolah merupakan kegiatan yang bernilai

tambahanyangdiberikansebagaipendamping

pelajaranyangdiberikansecaraintrakurikuler.

OptimalisasiKegiatanMengajar(Bandung:RemajaRosdakarya,1993)
hlm22

55 KetuaProgram StudiPJKR.ProsidingSeminarNasional
PendiidkanJasmani.(Sumedang:UpiSamudraPress,2017)hlm143
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Bahkanmenurutsuharsiminarikunto,kegiatan

ekstrakurikuleradalahkegiatantambahan,diluar

struktur program yang pada umumnya

merupakankegiatanpilihan.56

Berdasarkan definisi tersebut bahwa

kegiatan ekstrakurikulermerrupakan kegiatan

tambahan diluar struktur program yang

dilaksanakandiluarjam pelajaranbiasauntuk

membantu memeperkaya dan memeperluas

wawasanpengetahuandankemampuanpeserta

didik.

c.FugsidanTujuanEkstrakurikuler

Dalam Peraturan MenteriPendidikan dan

Kebudayaan Nomer 81 A tahun 2013

menyebutkan bahwa beberapa fungsi dari

kegiatanekstrakurikulerpadasatuanpendidikan

adalahuntukpengembangan,sosial,rekreatif,

danpersiapankarir.

a)Fungsipengembangan,yaitubahwakegitan

ekstrakurikulerberfungsiuntukmendukung

56 Suharsimin Arikunto. Pengelolaan Kelas Dan
Siswa.(Jakarta:CVRajawali,1988)hlm57
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perkembangan peserta didik melalui

perluasan minat,pengembangan potensi,

dan pemberian kesempatan untuk

pembentukan karakter dan pelatihan

kepemimpinan.

b)Fungsi sosial, yaitu untuk

mengembangankan kemampuan dan rasa

tanggung jawab sosial peserta didik.

Kopetensi sosial dikembangkan denan

memberikan kesempatan kepada peserta

didikuntukmemeperluaspenalamansosial,

praktikketrampilansosial,daninternalisasi

nilaimoraldannilaisosial.

c)Fungsi rekreatif, yaitu dkegiatan

ekstrakurikuleryangdapatdilakukandalam

suasana rileks, menggembirakan dna

menyenangkan sehingga menuju proses

perkembangan peserta didik. Kegiatan

ekstrakrikulerdapatmenjadikankehidupan

sekolahlebihmenantagdanlebihmenarik

bagipesertadidik.

d)Fungsipersiapankarir,yaitubahwakegiatan
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ekstrakrikuler berfungsi untuk

mengembangkan kesiapan karir peserta

didikmelaluipengembangankapasitas.57

MenurutPeraturan MenteriPendidikan dan

KebudayaanRepublikIndonesiaNomer62Tahun

2014tentangkegiatanekstrakurikulerayat(2)yaitu

sebagai berikut: Kegiatan ekstrakurikuler

diselenggarakan dengan tujuan untuk

mengembangkan potensi, bakat, minat,

kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan

kemandirianpesertadidiksecaraoptimaldalam

rangkamendukungpencapaiantujuanpenddikan

nasional.

MenurutMulyonotujuankegiatanekstrakurikuler

adalah:

a)Meningkatkan kemampuan peserta didik

sebagai anggota masyarakat dalam

mengadakan hubungan timbalbalikdengan

lingkungansosial,budayadanalamsemesta.

b)Menyalurkan dan mengembangakan potensi

57 PeraturanMenteriPendidikanDanKebudayaanRepublik
IndonesiaNomer81ATahun2013
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danbakatpesertadidikagardapatmenjadi

manusiayangberkreativitastinggidanpenuh

dengankarya.58

Daripenjelaandiatasdapatdisimpulanbahwa

tujuan darikegiatan ekstrakutikuler merupakan

membentukkepribadiansiswaagarsiswadapat

mencapaiprestasiyangsesuaidenganbakatdan

minat.

d.Jenisekstrakurkuler

Kegiatanekstrakurkulertentunyaberbeda-beda

jenisnya,karenamemangberkaitandengankegiatan

siswaselaindarikegiataninti.Denganbeberapa

kegiatan ekstrakurkuleryang ada,siswa dapat

memiihkegiatansesuaidengankemampuandan

minat masing- masing. Sementara itu bentuk

kegiatanekstrakurikulermenurutPeraturanMenteri

PermendikbudNo.62Tahun2014dapatberupa:

a)Krida contohnya: kepramukaan, latihan

kepemimpinan siswa,palang merah remaja,

usahakesehatansekolah,pasukanpengibaran

58 Mulyono. Manajemen Dan Organisasi
Pendidikan.(Yogyakarta:Ar-RuzzMedia.2008)hlm188
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bendera,danlainnya.

b)Karyailmiahcontohnya:kegitanilmiahremaja,

kegiatanpenguasaankeilmuandankemampuan

akademik,penelitiandanlainnya.

c)Latihan oleh bakatdan latihan oleh minat

contohnya:pengembanganbakatolahraga,seni

danbudaya,pencintaalam,jurnalistik,teater,

teknologiinformasi,dankomunikas,rekayasa

danlainnya.

d)Keagamaancontohnya:pesantrenkilat,ceramah

agama,bacatulisal-Qur’an,retreat,danlainnya.

Dalam pelaksanaan semua jenis kegiatan

ekstrakurikuler,dilaksanakan sesuaidengan jadwal

latihanyangtelahditentukanpembina.Kegiatansetiap

pertemuanatauprogramkerjaekstrakurikuler,biasanya

sudahdirancangpadaawalsemesterdandibawah

bimbingankepalasekolahatauwakilkepalasekolah

bidangkurikulum.59

59 Rosani,Meilia.2020.JurnalManajemen,Kepemimpinan,
DanSupervisiPendidikanVolume5,Nomer2,Desember2020
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e.Prinsip–prinsipekstrakurkuler

Kegiatanekstrakurkulerpadasatuanpendidikan

dikembangkandenganprinsipsebagaiberikut:

a)Bersifat individual, yaitu bahwa kegiatan
ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan
potensi,bakat,danminatpesertadidikmasing-
masing.

b)Bersifat pilihan, yaitu bahwa kegiatan
ekstrakurikulerdikembangkansesuaidenganminat
dandiikutiolehpesertadidiksecarasukarela.

c)Keterlibatan aktif, yaitu bahwa kegiatan
ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta
didiksecarapenuhsesuaidenganminatdanpilihan
masing-masing.

d)Menyenangkan, yaitu bahwa kegiatan
ekstrakurkulerdiilaksanakandalam suasanayang
menggembirakanbagipesertadidik.

e)Membangu etos kerja,yaitu bahwa kegiatan
ekstrakurikulerdikembangkan dan dilaksanakan
dengan prinsip membangun semangatpeserta
didikuntukberusahadanbekerjadenganbaikdan
giat.

f)Kemanfaatan sosial, yaitu bahwa kegiatan
ekstrakurikulerdikembangkan dan dilaksanakan
dengantidakmelupakankepentinganmasyarakat.60

60 PeraturanMenteriPendidikanDanKebudayanRepublik
IndonesiaNomer81ATahun2013
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f.PelaksanaanKegiatanEkstrakurikuler

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

memeberikan kesempatan peserta didik

mengekspresikandirisecarabebasdanbertanggung

jawabmelaluikegiatanmandiriataukelompok.61

Untuk itu,agarpelaksanaan tersebutdapat

berjalandenganbaikperludilakukanhal-halberikut:

1)MenentukanPenanggungjawab

Pada dasarnya,penanggungjawab seluruh

kegiatandanaktivitaspesertadidikdilingkungan

sekolah adalah tanggungjawab wakilkepala

sekolah bidang kesiswaan,termasuk kegiatan

ekstrakurikuler. Selanjutnya ia diperbolehkan

untukmenunjukpelaksanasetiapkegiatanyang

dilakukan.62

Setiap kegitan harus ada yang

61 Sugianto.Pelaksanaan Kegiatan EkstrakurikulerDalam
MeningkatkanMutuPendidikan.(Yogyakarta:MediaAkademik.2010)
hlm2

62 Ahmad Baedowi,dkk.Manajemen Sekolah
Efektif:Pengalaman Sekolah Sukma Bangsa.(Jakarta: Yayasan
Sukma.2015)hlm217
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bertangungjawab agar setiap tugas yang

dikerjakandapatdiatursedemikianrupa.Kegiatan

ekstrakurikulerdiberikanpenanggungjawabuntuk

menjagadanmembimbingpesertadidikdalam

setiapkegiatan,karenapadadasarnyaintidari

kegiatan ekstrakurikuleradalah pengembangan

pembelajaran peserta didik yang masih

membutuhkangurupendamping.

2)MenentukanJadwalPelaksanaan

Kegiatan ekstrakurikuler idealnya memiliki

jadwalyang teraturDan terkomunikasiagar

pesertadidikdapatmempersipakandiridengan

matang,sehinggakegiatandapatberjalandengan

lancar.Kegiatanyangtidakmemilikijadwaldan

dilaksanakan dengan diadakan cenderung

sembarangdantidakmemeilikipersiapan.63

Setiapkegiatanharusmemilikitempatyang

bisa menampung segala serangkaian acara.

SemuapesertadidikdapatmengikutiDanmelihat

63 Ahmad Baedowi,dkk.Manajemen Sekolah
Efektif:Pengalaman Sekolah Sukma Bangsa.(Jakarta: Yayasan
Sukma.2015)hlm218
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langsungpraktikpembelajaran,begitujugawaktu

yangcukupDandapatdikerjakansetiappeserta

didikpadawaktuyangtelahdisiapkansehingga

pelaksanaannyadapatmaksimal.

3)MenentukanMateriKegiatan

Kegiatan ekstrakurikuler harus memiliki

materiyangakandisampaikan,pengembangan

materiadalahguru,kelompokgurumatapelajaran

disekolahmenggunakansilabus.Silabusjuga

dapatdimaknaidengan rencana pembelajaran

padasuatudankelompokmatapelajaranatau

tematertentuyangmencakupstandarkompetensi,

kompetensi dasar, materi pokok atau

pembelajaran,kegiatan pembelajaran,indikator

pencapaiankompetensiuntukpenilaian,alokasi

waktu,dansumberbelajar.64

Untuk memudahkan penetapan materi

pembelajaran,dapatdiacudariindikator.Kegiatan

pembelajaran dan indikator pencapaian

kompetensiuntukpenilianhasilbelajar.Dengan

64 E,Mulyasa.Kurikulum TingkatSatuanPendidikan:Suatu
PanduanPraktis(Bandung:RemajaRosdakarya.2007)hlm105
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demikianpengembangankegiatanminimalharus

mampumenjawabapakahyangharusdimilikioleh

peserta didik, bagaimana cara membentuk

kompetensi tersebut, dan bagaimana cara

mengetahuibahwapesertadidiktelahmemiliki

kompetensiitu.65

4)MenentukanTujuanPencapaian

Tujuanpembelajaranmenggambarkanproses

Danhasilbelajaryangdiharapkandicapaioleh

pesertadidiksesuaidengankompetensidasar.Ini

berartikemampuan yang dirumuskan dalam

tujuan pembelajaran mencangkup kemampuan

yangakandicapaipesertadidikselamaproses

belajar Dan hasilakhir belajar pada suatu

kompetensidasar.66

Tujuan pembelajaran mencerminkan arah

yang akan dituju selama pembelajaran

berlangsung. Dengan demikian arah proses

65DepartemenPendidikanNasional.KonsepDasarPeyusunan
RencanaPelaksanaanPembelajaran.(Jakarta:BadanPenelitianDan
PengembanganPusatKurikulum.2004)hlm25

66PeraturanMenteriPendidikanNaionalRebuplikIndonesia
Nomer41Tahun2007TentangStandarProses.Hlm8
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pembelajaran harus mengacu pada tujuan

pembelajaran.Namunperludiingatbahwaproses

pembelajarandikeloladalamrangkamemfasilitas

pesertadidikagardapatmencapaikompetensi

dasar.Pencapaianitudiukurdengantolakukur

kemampuan yang dirumuskan dalam indikator

pencapaian kompetensi. Agar kegiatan

menfasilitasi berhasil optimal maka arah

pembelajaranhendaknyamengacupadaindikator

pencapaiankompetensi.

4.ManajemenMutudalamEkstrakurikuler

Dalam pengembanganmutupendidikankepala

sekolahperlumemerhatikansegalasisigarapan

manajemendalamlembaga.Sebagaikepalasekolah

tentubertanggungjawabataskegitanmanajemen

pendidikan yang dilakukan dalam lembaganya.

Manajemenpendidikandidefinisikansebagaisegala

aktivitasdalam mengatur,mengkoordinasikan,dan

memanfaatkan sumber daya organisasi bagi



58

pencapiantujuansecaraefektifdanefisien.67Efektif

mengacukepadaperbandinganhasilyangdicapai

dengan tujuan yang telah ditetapkan.Efisiensi

mengacukepadaperbandinganhasilyangdicapai

denganbiaya,tenaga,dansumbersaranaprasarana

yangdigunakan.

Sekolah sebagai suatu unit organisasi

pendidikanmerupakanwadahkerjasamakelompok

orang(kepalasekolah,guru,staf,dansiswa)untuk

mencapaitujuanyangditentukan.Pencapaiantujun

sekolahbaiksecarakuantitasdankualitassangat

tergantungpadaorang-orangyangberhimpundi

dalamlembaga(sekolah)itu.Utamanyaadalahperan

pokok yang dimainkan kepala sekolah melalui

kepemimpinannya dengan membangun dan

memperhatikansemangatkerjayangpositif.Dengan

katalainkepalasekolahdituntutuntukmenjalankan

kepemimpinanyangmampumenciptakansemangat

kerjagurudanstaflainyangtinggi.

Kaitannyadengankepemimpinankepalasekolah,

hendaknyakepalasekolahmenjadipemimpinyang

67Syafaruddin.ManajemenPendidikanIslam.(Jakarta:Ciputat
Press.2005)hlm265
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efektifbagisiswanya,paraguru,masyarakat,dan

orang tua siswa.Peran kepala sekolah dalam

pembinaan siswa mencangkup pengembangan

potensi-potensidasarsetiap siswa,membantu

siswaagarmemilikikehidupanyanglebihbaik,dan

mengembangkan kemampuan intelektual,sosial,

emosional,danfisik.68Peransemacam inilahyang

melatarbelakangiadanyapenyelenggaraankegiatan

ekstrakurikuler di suatu lembaga pendidikan.

Sehinggakeragamanpotensialamiahyangdimiliki

oleh setiap siswa dapatdikembangkan secara

maksimalberdasarkan bakatdan minatmasing-

masing darisiswa.Didalam sekolah unggulan

kegiatan ekstrakurikuler mendapatkan tempat

prioritasutamapengembanganpotensipesertadidik.

Sehinggalembaga(sekolah)menyediakansegala

jeniskegiatanekstrakurikuleryangdijalankanoleh

guru-guruyangberbeda.

Untukmengoptimalkan program mutu dalam

kegiatanekstrakurikulerharusmenganutpadaasas-

68 W.Mantja. Profesionalisasi Tenaga Kependidikan
(manajemenPendidikanDanSupervisiPengajaran).(Malang:Elang
Mas.2007)hlm50
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asas konsep mutu yang pada awalnya

dikembangkan dalam organisasinon pendidikan,

sepertiperusahaanpabrikasiatauperusahaanyang

berorientasipada hasilproduk.Sejatinya antara

lembaga pendidikan dengan organisasipabrikasi

memilikikesamaanyaitumeningkatkanhasilproduk.

Bedanyadalam lembagapendidikanyangmenjadi

bahandasar(input)adalahmanusiadanhasilakhir

berupa produk manusia pula (hasil

keluaran/outcome).

Sedangkantim dalam manajemenpeningkatan

mutumerupakankualitaskelompok.Hampirsemua

kepustakaan menekankan pentingnya kejelasan

tujuan dan hubungan interpersonalyang efektif

sebagaidasarterjadinyakerjakelompokyangefektif.

Kuncipentingdalam manajemenpeningkatanmutu

adalahmenetapkan komponenproseskerja.Pada

dasarnya,klienmenetapkanpersyaratanyangtelah

disepakati,makahalyangpentinguntukdilakukan

adalah menetapkan proses dan proseduryang

manjamin kesesuaiannya dengan persyaratan.

Organisasi yang mencoba memeperkenalkan

manajemen peningkatan mutu tanpa meninjau
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strukturnyamungkinakanmenghadapikegagalan.

Beberapaorganisasimemilikistrukturyangberfokus

padakliencenderungmendasarkandiripadahierarki

formalsekaligus membatasikerja praktis yang

birokratis.

Teknikmanajemenpeningkatanmutuyangdapat

dikembangkan dlam menetapkan manajemen

peningkatan mutu yaitu: school review,

benchmarking,qualityassurance,danqualitycontrol.

Schoolreview adalahprosesyangmengharuskan

keterkaitanseluruhkomponenlembagapendidikan

bekerjasamadenganberbagaipihakyangmemiiki

terkaitanmisalnyaorangtua,atautenagaprofesional,

untukmengevaluasikeefektifankebijakanlembaga

pendidikan,programDanpelaksanannya,sertamutu

lulusannya. Dengan metode ini, dapat

memebeberkan kelemahan, kekuatan, prestasi

lembagapendidikanDanmemberikanrekomendasi

untuk penyususnan perencanaan strategi

pengembangan lembaga pendidikan di masa

mendatang. Benchmarking merupakan kegiatan

untukmenetapkanstandar,baikproses,maupun

hasilyangakandicapaidalamsuatuperiodetertentu,
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untukkepentinganpraktis.Dengandemikian,standar

tersebutdirefleksikandalamrealitayangada.Quality

Asurance artinya bahwa konsep inimengadung

jaminanbahwaprosesyangberlangsungdilakukan

sesuaidenganstandarddanproseduryangtelah

ditetapkan.Dengandemikian,dapatdiharapkanhasil

(output)yangmemenuhistandaryangditentukan

pula.QualityControlmerupakansuatusistemuntuk

mendekteksiterjadinyapenyimpangankualitasout

putyangtidaksesuaidenganstandar.Konsepini

berorientasipadaoutputuntukmemastikanapakah

outputsesuaidenganstandar.Olehkarenaitu,

konsepinimenuntukanadanyaindikatoryangpasti

danjelas.

MenurutISOadabeberapaprinsipuntukdapat

meningkatkansebuahmutu,prinsipdisinimemiliki

pengertiansejumlahasumsiyangdiyakiniDandinilai

memilikikekuatanuntukmewujudkanmutuyang

bagus.Berbagaiahlimencobamerumuskanprinsip-

prinsipyangpalingtepatuntukdapatmewujudkan

mutudalamorganisasi,dalamhaliniadalahlembaga

pendidikanIslam.Sedikitnyaadadelapanprisnsip

versiISO,untukmampumeningkatanmutu.
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a.Orientasipadapelanggan,maksuddariorientasi

pelangganiniadalahorganisasiataulembaga

pendidikantergantungpadapelanggannya,oleh

karenaituharusmemahamiberbagaikebutuhan

pelangganpadasaatinidandimasayangakan

datang,kenalituntutanpelanggandanberusaha

untukmemenuhinyaataubahkanmelebihiapa

yangdiharapkanpelanggan.

b.Kepemimpinan,maksudnyaadalahpemimpinitu

menentukankesatuanarahdantujuanorganisasi.

Pemimpin harus menciptakan dan menjaga

lingkunganinternaldimanaorang-orangdapat

terlibatsecarapenuhdalam pencapaiantujuan-

tujuanorganisasiataulembaga.

c.Keterlibatanorang-orangatauSDM,maksudnya

adalah orang-orang pada semua tingkatan

merupakan esensilembaga dan keterlibatan

secara penuh memungkinkan digunakannya

kemampuanmerekauntukkeuntunganlembaga.

d.Menggunakanpendekatanproses,maksudnya

bahwahasilyang diinginkan,dapatdicapai

secaraefisienmanakalasumberdaya-sumber
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dayadanaktivitasyangberhubungandikelola

sebagisatuproses.

e.Menggunakan pendekatan sistem pada

manajemen, maksudnya adalah

pengidentifikasian,pemahamandanpenglolaan

sistem dariproses-prosesyangterkaituntuk

memberikanperbaikanterhadapefektivitasdan

efesiensipadalembagasecaraobjektif

f.Perbaikan yang berkelanjutan, maksudnya

perbaikansecaraberkelanjutanmenjaditujuan

permanenlembaga.

g.Pendekatanfaktualdalampembuatankeputusan

bahwakeputusanyangefektifdidasarkanpada

analisisdatadaninformasi.

h.Memilikihubunganyangsalingmenguntungkan,

maksudnyamempuyaikerjasamayangsaling

menguntungkan akan meningkatkan

kemampuan kedua belah pihak untuk

menciptakannilaikeberhasilan.

Dari delapan prinsip diatas, apabila dapat

diintegrasikandenganbaikdapatdijadikansebagai
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strategiyang manjuruntuk meningkatkan mutu

sebuahkembagapendidikandanmampubersaingdi

tengah-tengahlembagapendidikanlain. Selain

menggunakanprinsip-prinsipdiatasuntukdijadikan

strategipeningkatanmutu,menurutPurwatiterdapat

empat pendekatan dalam meningkatkan mutu

pendidikanyaitu:

a)Suatu lembaga pendidikan harus

memformulasikan visiapa yang dimaksud

kualitasDanbagaimanadapatdicapai.

b)Manajemenikutterlibatsecaraaktif.

c)Lembagapendidikanharuscermatdanberhti-

hati dalam merencanakan dan

mengorganisasikan upaya perbaikan mutu

dengnlangkahawalyangbetul-betulefektif

danefisien.

d)Pengendaliandilakukandiseluruhproses.

Dalammemformulasikanstrateginya,manajemen

peningkatanmutumenggunakanmodelpedekatan

manajemenstrategiyaitusuatupendekatanyang

sistematisbagisuatutanggungjawabmanajemen,
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mengkondisikanorganisasikeposisiyangdipastikan

mencapaitujuandengancarayangakanmeyakinkan

keberhasilan yang berkelanjutan dan membuat

lembagapendidikanmenjamintercapainyamutudan

melaluipendekatanharusdipastikantujuantercapai.

Penerapanmanajemenpeningkatanmutuyang

efektifjugaharusmemperhatikanbeberapaaspek

yangmempengaruhimutuyaituculturcommitment,

dancommunication.SedangkanmenurutMulyasa,

terdapattigadimensiutamayangharusdiperhatikan

yangakanmenentukankeberhasilan,ketigadimensi

ituadalahkoordinasi,komunikasi,dansupervisi.

Budaya yang dimaksud disinimeliputiasumsi-

asumsi,nilai-nilaidan aturan yang mengikat

kebersamaan dalam organisasi. Keberhasilan

majamenpeningkatanmutudarisutauorganisasi

tertentu oleh bagaimana organisasimenciptakan

budayaseperti:(a)inovasidipandangsebagainilai

yang tertinggi,(b)status dinomerduakan,yang

dipentingkanadalahperformansidankontribusi,(c)

kepemimpinan Adela suatu kunci dari

kegiatan/tindakan,bukanposisi,(d)ganjarandibagi

rata melaluikerja tim,(e)pemberdayaan untuk
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mencapaitujuan yang menatang didukung oleh

pengembanganyangberkelanjutanDankeberhasilan

seharusnyamerupakaniklim untukmemotivasidiri

sendiri.

Keberhasilanmanajemenpeningkatanmutusuatu

organsasiseharusnyamelahirkanrasakebanggaan

dankesempatanuntukberkembang bagiorang

–orang didalamnya (stafatau klien),sehingga

meraka merasa dalam mewujudkan tujuan

organisasi bersama diantara semua staf

administrasidan dosen.Komitmen berartijuga

keterlibatanmenanggungresiko dalam mencapai

tujuan,menuntuk kerja yang sistematik dengan

meneruskan informasi mengenai adanya

kesempatanmelakukaninovasidanpengembangan.

Komunikasidiantara anggota tim memiliki

kekuatan, walaupun sederhana, tetapi efektif.

KomunikasiharusdidasarkanpadakenyataanDan

pengertian yang murni,buktinya asumsi,apalagi

humor.Penerapanmanajemenpeningkatanmutudi

lembaga pendidikan mengarahkan peningkatan

organisasinerkelanjutan,upayauntukmeningkatkan
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sumberdayamanusiauntukmeningkatkansemua

aspekorganisasi,danmengarahkepadaterpenuhnya

kebetuhankliensaatinidansaatmendatang.69

Lembaga pendidikan (sekolah dasar,sekolah

menengah,danperguruantinggi)merupakansalah

satu sarana formal, wadah penyiayan dan

pembekalanbagigenerasiyangakandatangdalam

penempaan ilmu pengetahuan. Pelaksanaan

pembelajaranharusdilangsungkandengankosisten

danloyalitasyangtinggibagisetiappengembang

pelaksana proses belajarmengajar.Peningkatan

mutuselaluditanamkandandilaksanakansecara

terus menerus (countinous improvement)untuk

menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan

bermututinggi.

5.Osn(OlimpiadeSainsNasinonal)

Olimpiadesainsnasional(OSN)yangpadaawaldi

mulaipadatahun2003merupakansalahsatuwadah

bagipesertadidikpadatingkatdasarDanmenengah

69 Hasan Hariri, Dedy H.Karwan, Dkk. Manajemen
Pendidikan.(yogyakarta:MediaAkademi.2016)hlm210-215
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untukmengikutikompetisisanis,OSN salahsatu

wadah bagi peserta didik untuk menumbuh

kembangkansemangatkompetisiakademikuntuk

mendorong keberanian bersaing secara sehat

sekaligusmeningkatkankemampuandalam bidang

sanis.70

Olimpiade sains nasional adalah ajang

berkompetensidalam bidangsainsbagiparasiswa

padajenjangSD,SMP,danSMAdiindonesia.Siswa

yang mengkutiolimpiade sains nasionaladalah

siswayangtelahlolosseleksitingkatkabupatendan

provinsi.71Olimiadesainsnasionaldiadakansekali

dalam satu tahun dikota yang berbeda-beda.

Kegiatan OSN adallah salah satu upaya dari

seraikaianseleksidalammendapatkansiswa-siswa

terbaikdariseluruhindonesiayangakandiberikan

bimbinganlebihlanjutolehtim bidangkompetisi

70 Erfan, Muhammad.2019. Pendampingan Persiapan
OlimpiadeSainsNasional(OSN)TingkatKabupatenBagiSiswaSMA
Negeri4 Sumbawa. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian
Masyarakat.Volume2,Nomer1,Februari2019

71https://www.gppgle.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.
m.wikipedia.org/wiki/Olimpiade_Sains_Nasional&ved=2ahUKEwimIZr
QsJ_tAhWs8HMBHeGACE4QFjAOegQIDxAB&usg=AOvVaw0FsxLGWs
XdGuj2D8X1TAp&cshid=1605365410156 diAkses Tanggal26
November2020Jam13.36Wib
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masing-masing Dan sampaiolimpiade tingkat

internasional.

Olimpiadesainsnasionalmerupakanwadahbagi

siswa dalam mengimplementasikan penguatan

pendidikan karakter(PPK)melaluibidang sains.

Melaluiprosespembelajaransainsdisekolahuntuk

memberikandampakpositifdalam meningkatkan

mutupendidikansainsyaknibidangMatematika,

IlmuPengetahuanAlam(IPA)danIlmuPengetahuan

Sosial(IPS).72

TujuanutamaOSNadalah(1)sebagaisalahsatu

saranuntukmemetakanpesertadidiksesuaidengan

bidangilmuyangdiminati;(2)sebagaisalahsatu

untukmenemukanpesertadidikyangberprestasi

ataubibitunggulditingkatkabupaten/kota,provinsi,

Dannasional;(3)memberikanpenghargaankepada

peserta didik berprestasi; (4) menumbuh

kembangkan kemampuan peserta didik untuk

berpikirkritis.73

72 Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. Petunjuk
pelaksanaanOlimpiadeSainsNasional(OSN)sekolahMenengah
PertamaTahun2018

73 Erfan, Muhammad.2019. Pendampingan Persiapan
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B.KajianPustakaRelevan

Kajian pustaka membahas mengenai hasil

penelitian sebelumnya yang digunakan dalam

menguatkan penelitian sebagaibahan atau kritik

terhadap penelitian yang sudah ada ,mengenai

kelebihan atau kekurangannya,sekaligus sebagai

bahanperbandinganterhadapkajianyangterdahulu

tentang manajemen kepala sekolah dalam

meningkatkanmutuekstrakurikuler.Penelitiantentang

haltersebutantaralain:

1.TitiPambudi,penelitiannyayangberjudul“Upaya

PembinaanSiswaBerprestasiUntukOlimpiade

SainsdiSDMuhammadiyahCondongcatur”

Peneliti menyimpulkan upaya dalam

pembinaan rutin tim olimpiade sains berupa

pembinaanmateri,praktikum Danjugaevaluasi.

PenelitianyangdilakukanolehTitiPambudiyang

membahassamasamaolimpiadesainsuntuk

mengembangkan minat dan bakat namun

penelitianinimengenaipadapembinaanrutindan

OlimpiadeSainsNasional(OSN)TingkatKabupatenBagiSiswaSMA
Negeri4Sumbawa.JurnalPendidikandanPengabdianMasyarakat.
Volume2,Nomer1,Februari2019
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evaluasidalampembinaanolimpiade,sedangkan

penelitianinidikhususkanpadapembinaanrutinn

olimpiadesains.Sehinggapenelitianinibersifat

menguatkanpenelitianyangterdahulu.

2.Daulat Siregar, penelitian yang berjudul

“Manajemen Strategis Kepala Sekolah Dalam

MeningkatkanPrestasiOlimpiadeSainsSiswa”

Peneliti menyimpulkan dalam upaya

manajemen strategis kepala sekolah dalam

meningkatkan prestasiolimpiade sains siswa

untuk perencanaan program unggulan untuk

meningkatkan prestasiolimpiade sains siswa

dalambentukmelaksanakanprosesseleksisiswa

olimpiade sains, penusunan jadwal Dan

mengkoordinasipelaksanaanklub minatbakat

olimpiadesains.

PenelitianyangdilakukanolehDulatSiregar

sama sama membahas tentang manajemen

kepalasekolahdalam meningkatkanolimpiade

sainsSehinggapenelitianinibersifatmenguatkan

penelitianyangterdahulubagaimanaperencanaan,

pelaksanaandanevaluasidisekolahtersebut.
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3.WidyaSyahraMartyawati,penelitianyangberjudul

“PeningkatanKecerdasanNaturalisSiswaMelalui

EkstrakurikulerSainsdiMIMa’arifNIU1Pageraji

CilongokBanyumas”

Penelitian memiliki kesimpulan tentang

pelaksanaankegiatanekstrakurikulerdisekolah

cukup baik dalam pengawasan,memberikan

bimbingan dan arahan,baikdalam merespon,

tanggapan,dan menyusun admnistrasisiswa

dalam kegiatanekstrakurikuler.olehkarenaitu

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

ekstrakurikuler sains memperoleh berbagai

macamlomba-lombadansiswayangmengikuti.

Persamaan penelitian ini sama sama

membahas ekstraurikulersains yang memiliki

meningkatkan kemampuan siswa dalam

pembinaankegiatanekstrakurikuler.Tetapidalam

penelitianinipembinaaanyanglebihmemberikan

bimbingan dan arahan guru, siswa yang

melaksanakankegiatanekstrakurkulr.Olehkarena

itupenelitianinibersifatmendukungpenelitian

yangsebelumnya.
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Adapun penelitian yang penulis lakukan

denga tujuan untuk mengetahuiperencanaan,

pelaksanaandanevalusaikepalasekolahdalam

meningkatkanmutuekstrakurikulerdiSMAN01

Gemuh.

C.Kerangkaberpikir

Darilatarbelakangmasalahyangtelah

dideskripsikansebelumnyamakakerangkaberpikir

padapenelitianinidisajikandalamgambar2.1

ManajemenKepalasekolah

Meningkatkanekstrakurikuler

Mutumerupakanyangmampumemenuhi
danmelayanikebutuhanpelanggan

(internaldaneksternal)sesuaidengan
mutuyangberlaku.
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Gambar2.1kerangkaberpikir

BABIII

Manajemenkepalasekolahdalammeningkatkanmutu
ekstrakurikulerOSN(OlimpiadeSainsNasional)
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METODEPENELITIAN

A. PendekatandanJenisPenelitian

Jenispenelitianinimerupakanpenelitiandeskriptif

yangbertujuanmenggambarkansecarasistematik,

akurat,faktadankarakteristikmengenaipopulasiatau

mengenaibidang tertentu,penelitian iniberusaha

menggambarkan situasiatau kejadian.74penelitian

lapangan(FieldStudyResearch,yangberartipenelitian

yangdilakukansecaraintensiftentanglatarbelakang

keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial,

individual,kelompok,lembaga,dan masyarakat.75

Penelitianyangdtanglangsungkelokasipenelitan

yangbertempatdiSMAN1Gemuh.

Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatif

dengan menggunkan pedekatan survey.Dengan

menggunakanpendekatansurvay,makapenelitiharus

survaylangusungdilapangan.Denganbegitupeneliti

akanmendapatkandatayangakuratyangdiperoleh

dilapangan.

74Saifudinazwar.Metodepenelitiian.(yogyakarta:pusat
pelajar.2015)hlm6-7

75HusanUsmanDanPurnomoSetiadyAkbar.Metodologi
Penelitiansosial(Jakarta:BumiAksara,2004).hlm5



77

B.Tempatdanwaktupenelitian

1.TempatPenelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian

adalahSMANegerei1Gemuhditinjaudariletak

geografisnya berada di wilayah selatan

KabupatenKendalkuranglebih16km dari

kantorKabupatenKendal.SMANegeri1Gemuh

terletakdiJalanNapakTilasDesaPamriyan,

KecamatanGemuh,KabupatenKendal,Provinsi

JawaTengah.Telp(0294)3690836.Adapun

bataslokasinyaadalah:

a.SebelahSelatanDesaGalih

b.SebelahUtaraLapangandanPuskesmas

DesaPamriyan

c.SebelahBaratJalanKecamatanGemuh

d.SebelahTimurtanahsawah.

Alasan penelitimemilih lokasitersebut
sebagaitempatpenelitianadalah:

a)Peneliticukuppaham lokasi,demografis,

sertakulturdaritempatpenelitian.

b)Kelayakan objek sangatmemungkinkan

untukmendaptakaninformasiyangakan

menunjangtercapainyatujuanpenelitian.
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c)Penulis mengetahuibahwa SMA N 1

Gemuh telah menerapkan manajemen

kepalasekolahdalam meningkatkanmutu

ekstrakurikulerOSN

d)Hasil penelitian ini sebagai evaluasi

penerapan manajemen kepala sekolah

dalam meningkatkanmutuekstrakurikuler

OSN.

2.WaktuPenelitian

Penelitianiniakandilakukankuranglebih2

bulan,terhitungsejak18Januari2021sampai

31Maret2021.

C.JenisdanSumberData

Datayangdigunakandalam penelitianiniadalah

dataprimerdandatasekunder.

1.DataPrimer

Sumberdataprimeradalahsumberdatayang

langsung memberikan data kepada pengumpul

data.76Adapunyangdimaksuddatayangdiperoleh

secara langsung dariobjek yang diteliti.Data

tersebutberupahasilwawancara,bentukcatatan

tulisan,voicerecorderdanpengamatandiSMAN1

76 Sugiyono. Memahami penelitian
kualitatif.(bandung:alfabeta.2008)hlm62
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Gemuh.Sumberdataprimeryaitupihakyangdipilih

olehpenelitiuntukmedapatkaninformasidiSMAN

1 Gemuh.Berkaitan dengan manajemen kepla

sekolahdalam meningkatkanmutuekstrakurikuler

OSN.

2.DataSekunder

Sumber data sekunder adalah data yang
diperolehlewatpihaklain,tidaklangsungdiperoleh
penulis darisubjek penulisan.77 Adapun data
sekunderyangdimaksuddatayangdidapatdari
websitesekolahdanjugaarsip(datadokumenter
resmi)yangadadiSMAN1Gemuh.Datasekunder
inidiperolehdaridatayangdiambildarisejarah
berdiridanberkmbangnya,letakgeografis,visidan
misi,keadaangurudansiswadiSMAN1Gemuh.

D.ObjekdanSubjekPenelitian

Objekpenelitianiniadalahmanajemenkepala

sekolahdalam meningkatkanmutuekstrakurikuler

OSN diSMAN 1Gemuh.Subjekpenelitianini

adalah kepala sekolah diSMA N 1 Gemuh,

sedangkanwakilkepalasekolah,stafTU,danGuru

sebagaisubjekatauinformasipendukug.

E.TeknikPengumpulanData

77 Abdurrohmanfathoni.MetodologipenulisanDanteknis
penyusunanskripsi.(jakarta:rinekacipta.2006)hlm104
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Teknikpengumpulandatayangdigunakandata

dalampenelitiandilakukandengancara:

1.MetodeWawancara

Wawancara adalah proses memperoleh

keteranganuntuktujuanpenelitiandengancara

tanya jawab,sambilbertatap muka antara

penayaataupewawancaradengansipenjawab

atau responden dengan menggunakan alat

yang dinamakan interview guide (panduan

wawancara).78 Teknik inidigunakan untuk

mencaridatautamaterkaitpembahasandari

fokuspenelitianiniyaitumanajemenkepala

sekolah.

Penelitimenggunkanmetodewawancaratak

terstruktur, yaitu wawancara yang bebas

dimanapenelititidakmenggunakanpedoman

wawancara yang telah tersusun secara

sistematisDan lengkap untukpengumpulan

datanya,pedoman yang digunakan hanya

berupagaris-garisbesarpermasalahanyang

akanditanyakan.

Metodeyangdigunakanuntukmenggalidata

yang berkaitan dengan kebijakan Dan

manajemenkepalasekolahdalam menglola

guru,stafDanpesertadidikdalam kegiatan

78MohNadzir.MetodePenelitian.(Bogor:GhaliaIndah,2005).
CetKeVI.Hlm193-194
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ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuhuntuk

memperolehdatayangberupacatatanDan

penjelasan,wawancarayangdilakukandengan

obyekpenelitianyangmeliputikepalasekolah,

guru,staff,Danpesertadidik.

2.MetodeDokumintasi

DokumetasiAdelacatatanperistiwayang

sudah berlalu. Dokumtasi bisa berbentuk

tulisan,gambar,ataukaryamonumentaldari

seseorang.Hasilpenelitian dariwawancara,

akanlebihdapatdipercayakalaudidukungoleh

dokumtasiyanglengkapdapatberupafoto-

fotoatauhasilkaryatulis akademikDanseni

yangtelahada.79

Teknikinidilakukanagarbisamelakukan

analisispadatopikpermasalahanyangingin

ditelitiolehpeneliti.Teknikinidigunakanuntuk

mendukung penelitian dengan cara

mengumpulkanDanmenganalisisdatayang

bisaberuapacatatanharian,laporan,dokumen-

dokumenpenting,foto-fotoyangmenunjang,

sertacatatan-catatanpentinglainnyayang

berkitanlangsungdenganjudulpenelitianyang

tidakadadalamwawancara.

Dokumtasiberguna untuk memeperoleh

79Sugiono.MetodePenelitianKuantitatif,Kualitatif,DanR&D.
Cet.Xlll.(Bandung:Alfabeta.2011)hlm240
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databerupaprofilsekolah,dokumenkegiatan

ekstrakurikulerOSN,notulensihasilrapatserta

buku-bukuyangmendukungpenelitian.

F.Ujikeabsahandata(triangulasidata)

TriangulasidataAdallahteknikpemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkansesuatu
yanglain.Dariluaruntukkeperluanpengecekan
atassebagaipembandingterhadapdataitu.80

1.TriangulasiSumber

Triangulasi sumber data, yaitu
penelitianakanmelakukanpengecekandata
dariseorangsumberdengansumberlainnya
yangberbeda.Mulaikepalasekolah,waka
kesiswaan atau kepengurusan lainnya di
SMA N1 Gemuh.Penellititanya kembali
denganpihaklainnya,sepertipadaguru/staf,
siswa yang mengikutidan mengetahui
apakahadakecocokaninfoemasiatautidak

Mencari data dari sumber yang
beragamyangmasihberkaitsatusamalain.
Misalnyapenelitiakanmencariperencanaan
kegiatanekstrakurkiler,makapenelitiakan
mengumpulkan data darikelapa seklah,
wakakesiswaan,danguru-gurupembina
ekstrakurikuler,siswa.Datadaribeberapa

80Suharsimiarikunto.Prosedurpenelitian:suatupendekatan
praktik.(jakarta:rinekacipta.2013)hlm274
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sumber tersebut di deskripsikan, di
kelompokkan,manapendapatyangsama
danmanayangberbedakemudiandianalisis
untukmenghasilakansuatukesimpulan.

2.TriangulasiTeknik

Triangulasiteknik Adela mengecek
data kepada sumberyang sama dngan
teknik yang berbeda, peneliti akan
mewawancarai informan kemudian di
buktikandengandokumendandikuatkan
puadenganhasilobservasipenelitian.81

G.Teknikanalisisdata

Analisis data kualitatif merupakan proses

mencari,mempelajari,mencatat,mengumpulkan,

memilahmilah, mengklasifikasi dan menyusun

secarasistematisdatayangdiperolehdarihasil

wawancara,catatanlapangandandokumentasi.

Data yang diperoleh daripenelitian kemudian

dianalisissecarabertahap.Memepertimbangkan

rumusandanpendekatankualitatifyangbersifat

laporan deskriptif. Seperti hasil observasi,

wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan

melakukan mengecekan terhadap data yang di

perolehdariwawancarakepalasekolahbeserta

pihakyangberkaitandenganpenelitian.Kemudian

81 Miles,M.B.and Huberman.,Analisis Data Kualitatif
(Bandung:PT.RemajaRosdakarya.1992)hlm3
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hasilwawancaraditelaahkembalibersamahasil

observasipenelitianselamamasapenelitiandan

dokumen yang didapatkan untuk mengetahui

manajemen kepala sekolah dalammeningkatkan

mutuekstrakurikulrOSN.Analisisdatamerupakan

prosesmencaridanmenyusunsecarasistematis

datayangdiperolehdarihasilwawancara,catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikn data kedalam unit- unit,

melakukan sintensa,menyusun kedalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan

dipelajari,dan membuatkesimpulan sehingga

mudahdipahamiolehpenelitimaupunoranglain.82

Setelahsemuadataterkumpul,penelitiakan

memberikananalisisterhadapobjekpermaslahan

secara sistematis.Analisis data yang dilkukan

untukmengujikeabsahandatamelaluitriangulasi

datadansumberteoriagardatayangdiperoleh

sesuaidengan kerangka kerja maupun fokus

masalah.Analisis data yang penelitigunakan

Adalahmetodepenelitiankualitatif.Penelitianini

menggunakananalisismetodedeskriptifanalitis.

Menurut Miles and Huberman ada beberapa

langkahdalamanalisisdata,yaitu:

a.Reduksidata

Datayangdiperolehdarilapanganjumlahnya

82Sugiono.MetodePenelitianKuantitatif,kualitatif,DanR&D
CetXIII.(Bandung:Alfabeta,2011)hlm244
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cukupbanyak,untukdicatatsecaratelitidan

rinci. Mereduksi data berarti merangkum,

memilihhalyangpokok,mefokuskanpadahal

yangpenting,dicaripoladantemanya.Reduksi

dataakanmemeberikangambaranyanglebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukanpengumpulandataselanjutnya,dan

mencarinyabiladiperlukan.

b.Penyajiandata

Penyajiandatabisadilakukandalambentuk

uraiansingkat,bagan,hubunganantarkategori,

flowchartdansejenisnya,denganmenyajikan

data, maka akan mempermudah untuk

memahamiapa yang terjadi,merencanakan

kerjaselanjutnyaberdasarkanapayangtelahdi

pahamitersebut.

c.Penarikankesimpulan

Penarikan sebuah kesimpulan merupakan

analisislanjutandarireduksidatasehingga

data dapatdisimpulkan,dan penelitimasih

berpeluang untuk menerika masukan.

penarikankesimpulansementara,masihdapat

diujikembali,penelitidapatbertukarpikiran

dengantemansejawat,sehinggakebenaran

ilmiahdapatdicapai.

Dari pengumpulan data, peneliti

menganalisiskualitatifmerupakantemuanbaru
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yangsebelumnyabelum pernahada.Temuan

dapatberupadeskripsiataugambaransuatu

objekyangsebelumnyamasihrmang-remang

setelah ditelitimenjadijelas,dapatberupa

hubunganklausalatauinteraktif,hipotesisatau

teoris.Dengan demikian kesimpulan dalam

penelitiankualitatifmungkindapatmenjawab

rumusanmasalahyangdirumuskansejakawal,

tetapijugatidakkarenamasalahdanrumusan

masalah dalam penelitian kualitatif masih

bersifat sementara dan akan berkembang

setelah peneliti berada dilapangan mulai

mencariarti,menjelaskan,alursebabakibat

danprosesi.

Berikut bagan yang diguanakan untuk

menelitimanajemen kepala sekolah yaitu

menggunakanskemadariMilesandHuberman:

Bagan3.1SkemaKomponenAnalisisData
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Modelanalisis data diatas unsurdalam
penelitian (reduksidata,sajian data,dan
penarikankesimpulan)salingberinteraksitidak
ada batasyang memisahkan antara unsur-
unsurpada proses penelitian,pada tingkat
terferivikasiseringkembalipadatahapreduksi
data, sehingga triaggulasi dan selalu
berhubungandenganprosespenelitian.83

BABIV

DESKRIPSIDANANALISISDATA

A.DeskripsiData

83 MillesDanHuberman.AnalisisDataKualitatif.(Jakarta:
UniversitasIndonesiaPress,1992)hlm16
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Penelititelahberhasilmengumpulkandatadengan

metode wawancardan dokumentasi,maka akan

dilakukanpenjabarandananalisisdatahasilpenelitian

dengan pendekatam deskriptif kualitatif,artinya

peneliti akan memaparkan, menguraikan, dan

menginterpretasikan semua data yang terkumpul

sehingga diperoleh informasi yang bersifat

komprehensif.

Darihasilpenelitianyangtelahpenelitilakukan

mengenai manajemen kepala sekolah dalam

meningkatkanmutuekstrakurikulerOSNdiSMAN1

Gemuh,dapatdideskripsikansebagaiberikut:

A.ProfilSekolah

1.SejarahBerdiridanPerkembangan

Keberadaan SMA Negeri1 Gemuh secara

yuridis formal didirikan berdasarkan surat

Keputusan BupatiKendalNomor420/245/2005

tanggal7 Juni2005.Proses kegiatan belajar

mengajarSMA Negerei1Gemuhdiawalitahun

pelajaran 2002/2003 dibawah bimbingan SMA

Negeri1 Pegandon.Kegiatan belajarmengajar

dilaksanakanpadasiangharibertempatdiSMA
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Negeri1Pegandonselamadelapanbulandengan

menampungtigakelasatautigarombonganbelajar.

PembangunanfisikUnitGedungBaru(UGB)

SMANegeri1GemuhyangberlokasidiJalanNapak

TilasGemuhdimulaipadapertengahantahun2002

danselasaipembangunannyapadabulanMaret

2003.Bangunanfisikyangtelahselesaidibangun

meliputi3ruangbelajar,1ruangperpustakaan,1

ruangguru,1ruangtatausaha,1ruangkepala

sekolahdan1ruanglaboratorium IPA.Sedangkan

luasarealseluruhnyaadalah11.808,93m2atau3

hektar.

Secaradefactokegiatanbelajarmengajaryang

berlangsungdiUnitGedungBaru(UGB)SMANegeri

1GemuhdiawalipadahariJumattanggal10Maret

2003pukul07.00WIB.Sejakitulahtanggal10

MaretdisepakatisebagaiharijadiSMANegeri1

Gemuh.Seiringdenganpenambahanpembangunan

fisikSMANegeri1Gemuh,sekolahmenggulirkan

program penghijauandanpertamanan.Parasiswa

melalui bimbingan para guru dengan penuh

antusias melaksanakan program tersebut,
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sehinggalingkunganSMANegeri1Gemuhyang

awalnya panas dan gersang berangsur-angsur

menjadihijaudanasri.

ParapejabatKepalaSMANegeri1Gemuhyaitu

Dra.ANIPURBANDARIselakuKepalaSMANegeri1

Pegandontahun2002/2003,dilanjutkanolehkepala

sekolahyang definitifyaituFEBRUANTO,M.Pd.

padatahun2003/2004,kemudiandilanjutkanoleh

WAHYUDI,M.Pd.padaJanuaritahun2008sampai

Agustustahun2011,kemudiandilanjutkanolehDra.

ENDANG WIDARTI,M.Par padaAgustustahun

2011 sampaiFebruaritahun 2014,kemudian

dilanjutkanolehSISWANTO,S.Pd.sampaiawal

september2019.danmulaitanggal2sepetember

2019 SMAN 1 Gemuh dipimpin oleh Drs.

SAHIRI,M.Pdsampaisekarang.

2.LetakGeografisSMAN1Gemuh

SecarageografisSMAN1Gemuhberadadi

wilayahselatankabupatenkendalkuranglebih16

km darikantorKabupatenKendal.SMANegeri1

GemuhterletakdiJalanNapakTilasDesaPamriyan,

Kecamatan Gemuh,Kabupaten Kendal,Provinsi
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Jawa Tengah.Adapun batas kawasan sebagai

berikut:

a.SebelahSelatanDesaGalih

b.SebelahUtaraLapangandanPuskesmasDesa

Pamriyan

c.SebelahBaratJalanKecamatanGemuh

d.SebelahTimurtanahsawah.

3.VisidanMisisekolah

VisidanMisiSMAN1Gemuhadalah:

a.VisiSMAN1Gemuh

Mewujudkanpesertadidikyangberakhlaqul

karimahdanungguldalamprestasi.

b.MisiSMAN1Gemuh

1)Meningkatkankompetensidalam mencapai

prestasibidang akademik,yang meliputi

aspekilmupengentahuandanteknologiserta

ketrampilansiswagunakelangsunganhidup

dimasadepanyangberkeseimbangan.

2)Meningkatkanlifeskillyangmemprioritaskan
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bidangolahragadalamrangkamenghasilkan

atlit-atlitmasadepanyangberkualitas.

3)Mengembangkan kompetensi sosial ke

masyarakatan yang meliputipengetahuan,

sistem,nilai,moraldansikapagarmemiliki

wawasan sosialyang luas sebagaiwarga

negarayangdemokratis.

4)Mengembangkan kompetensi keagamaan

untukdapatmenghayatidanmelaksanakan

ajaranagamadalam kehidupansehari-hari

dengan mengedepankan sopan dalam

bersikap santun dalam berbicara,saling

menghargaiyang mencerminkan akhlaqul

karimah.

4.Identitassekolah

Namasekolah :SMAN1Gemuh

NSS/NPSN :20321831

Alamatsekolah :JL.NapakTilasPamriyankec.
Gemuh, kab. Kendal. Prov.
JawaTengah51356

Emailsekolah :sekretariat.sman1gemuh@gma
il.com
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Website :http://www.sman1gemuh.sch.i
d

No. Telp/ HP
sekolah

:(0294)3690836

Nama kepala
sekolah

:Drs.SAHIRI,M.Pd

Status :Negeri

Peringkat
Akreditasi
Sekolah

:A

PaketKeahlian : Ipa
Ips

No.SKpendirian :420/245/2005

TanggalSK :10Maret2003

Tabel4.1profilSMAN1Gemuh
5.StrukturOrganisasiSMAN1Gemuh

Strukturorganisasimerupakanbagianpenting

dalam sebuah organisasi.Strukturiniberfungsi

untuk pembagian tugas serta tanggung jawab

tercapainnya tujuan bersama. Adapun struktur

organisasidiSMAN1Gemuhadalahsebagaiberikut:

Jabatan Nama

Kepalasekolah Drs.SAHIRI,M.Pd
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Tatausaha EVIKNURHAYATI,SE

Wakahumas/hubin MUNAWIR,M.S.I

Wakakurikulum SUPRIHATI,S.Pd

Wakakesiswaan PUJILESTARI,S.Pd

Waka sarana dan
prasarana

NURHIKMAH,S.Pd

Guru 35gurupengajar

Siswa 662siswa

Tabel4.2StrukturOrganisasiSMAN1Gemuh

6.Keadaan Guru, Siswa, dan Sarana Prasarana

Ekstrakurikuler

a.Keadaanguru/pembimbingekstrakurikulerOSN

Gurudidalamduniapendidikanmemilikiperanan

yang sangat penting, karena guru adalah

penggerakparasiswadansosokyangsangat

berjasadidalam suatuorganisasi,guruselain

sebagai tenaga pendidik, juga berfungsikan

sebagaipembimbing dalam suatu organisasi
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ekstrakurikuleryangmenentukankompetensidan

kredibilitasdalam mengajar.Guruyangmemiliki

latarbelakangpendidikanyangtinggidansesuai

dibidangnya serta menguasaidisiplin ilmu

kependidikan mampu memberikan kualitas

pembelajarandankinerjayangakanberdampak

padakualitasoutputyangdihasilkandarilembaga

pendidikantersebut.Jumlahgurupembimbing

ekstrakurikulerOSNdisekolahiniadalah9orang

tenagaguruekstrakurikulerOSNsepertiterlihat

dalamtabelberikut:

No Namapembimbing Mapel
EkstraOSN

Total

1. UmiQulsum,S.Pd SainsClub
(IPA)

Matimatika
IPA

1

2. IndahDwiPujiastuti,
S.Pd

Kimia 1

3. PujiLestari,S.Pd Fisika 1

4. HeniWidiyanti,S.Pd
danMisbah

Biologi 1

5. NurHikmah,S.Pd Astronomi 1

6. Sukismi,S.Pddan SainsClub 1
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ArikKurniawan (IPS)

Ekonomi

7. Suprihati,S.Pd Matimatika
IPS

1

8. Maskuri,S.Pd Geografi 1

Kebumian

Total 8
orang

Tabel4.3DataGuruPembimbingEkstrakurikuler
OSN

b.DatasiswaekstrakurikulerOSN

Siswa merupakan salah satu komponen

dalam prosespendidikan.Darihasilwawancara

dengankepalasekolahSMAN 1Gemuhpada

tangal20Januari2021diperolehdatabahwa

SMAN1Gemuhmemiliki662siswa-siswi.

AdapunjumlahsiswaekstrakurikulerOSNdi

SMAN1Gemuhpadatahun2019/2020berjumlah

15siswa.Sepertiterlihatdalamtabelberikut:

No Tingkatpendidikan L P Total

1. KelasXMIPA 1 14 15
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2. KelasX,XIIPS - 14 14

Tabel4.4DatasiswaekstrakurikulerOSN

c.SaranadanprasaranaekstrakurikulerOSN

Saranadanprasaranamerupakankomponen

yang utama dan sangat mendukung untuk

tercapainya tujuan dalam proses kegiatan

ekstrakurikuler. Fasilitas dan sarana dalam

lembaga pendidikan sangat penting, guna

menunjang proses pencapaian tujuan

pembelajaran, khususnya pada proses

pembelajarankegiatanekstrakurikulerOSN.Untuk

meningkatkan ekstrakurikulerOSN sarana dan

prasarana harus dimilikibaiklembaga formal

maupunnonformalsebagaitolakukurterhadap

tingkatkemajuandankualitaslembagaitusendiri.

SMA N 1Gemuhdikatakanbaikdanlengkap,

antaralainsebagaiberikut:

Saranadanprasaranamerupakankomponenyang

utamadansangatmendukunguntuktercapainya

tujuan dalam proses kegiatan ekstrakurikuler.

Fasilitasdansaranadalam lembagapendidikan
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sangatpenting,gunamenunjangSa

danprasara

No JenisSarana Jumlah keteranga
n

1. Ruangkelas 2 Baik

2. Ruangperpustakaan 1 Baik

3. Ruanglaboratorium
komputer

1 Baik

4. Laboratorium IPA
(Fisika,Kimia,Dan
Biologi)

1 Baik

5. Buku yang
menunjangOSN

- baik

Tabel4.5DataSaranaDanPrasaranakegiatan
ekstrakurikulerOSN

B.DataKhususHasilPenelitian

Hasilpenelitiandisajikanmulaidarimanajemen

Kepala sekolah dalam meningkatkan mutu

ektrakuriulerOSNdiSMAN1Gemuh,yangmeliputi:

perencanaan,pelaksanaan,dan evaluasi.Data di

perolehmelaluihasilwawancaradandokumentasi.

Darihasilpenelitiandipaparkansebagaiberikut:
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a.Perencanaan(planning)

Kegiatan ekstrakurikuler Olimpiade Sains

Naionalmerupakan program penyalurpotensi,

minat,danbakatdalam kemampuannyadibidang

akademik.KegiatanekstrakurikulerOSN tersebut

dimulaipadatahun2015.Program ekstrakurikuler

OSNdijadikansebagaipenyalurpotensi,minat,dan

bakat kemampuan dibidang akademik yang

menekankan proses pengajaran sepertihalnya

kelaslesprivat.Sebenarnyasekolahmenggunakan

analisis SWOT terlebih sebelum mengadakan

program ekstrakurikuler OSN ini, sebagai

pernyataanyangdisampaikanolehkepalasekolah

berikut:

“program ekstrakurikulerOSN diadakan karena
kamiinginadamenyalurkanpotensi,minat,dan
bakatdalamkemampuandibidangakademikyang
jauhlebihbaik”.84

Pernyataan yang disampaikan oleh kepala

sekolahjugadikatakanolehpenyataandariwakil

84WawancaradengankepalasekolahbapakSahiri,padahari
rabu20januari2021pukul09.15
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kepalasekolahbidangkesiswaanberikutini:

“mengingatkompetisisekolahdisinikanluarbiasa.
ApalagiSMA N 1 Gemuh merupakan sekolah
dengansiswayangperlupolesankhusustidak
samadengansekolahnegerilaindenganstandar
normatifsedangkanSMAN1Gemuhtidaknormatif.
Begitupula,SMAyanglainjugapunyapotensilebih,
jikakitatidakpunyapotensilebihmakaakankalah.
Olehkarenaitu,ataskeputusankepalasekolahsaat
ini,bapakDrSahiri,M.Pd.menginginkanadanya
programekstrakurikulerOSN”.85

Pernyataankepalasekolahyangmenyebutkan

bahwaanalisissecaradetailtidak,namunhanya

menggunakansurvaiyangdilakukansekolah.Hal

inijugadijelaskandandikatakanolehpenyataan

ketua koodinasiprogram ekstrakurikuler OSN

sepertiberikut:

“sedangkan dari sisi sekolah, kegiatan
ekstrakurikulerOSN inididirikanuntukmembuat
suatupendidikanyangadaakhirnyaadalahprestasi
siswadibidangakademikagartidakkalahdengan
sekolahumumatausekolahunggulanlainnya”.86

85WawancaradenganwakakesiswaanibuPujiLestari,pada
harirabu27januari2021pukul08.30
86WawancaradenganpembimbingekstraOSNibuUmiKulsum,pada
harirabu20januari2021pukul08.15
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Darihasilwawancaradiatas,diperkuatdengan

adanya persaingan antarsekolah,maka para

pemangku kebijakan sekolah sepakat untuk

diadakannya program ekstrakurikulerOlimpiade

Sains Nasional. Dengan demikian, dapat di

simpulkan bahwa latarbelakang analisis yang

digunakansekolahialahadanyapersainganantar

sekolahyangketatdikabupatenKendal,sehingga

mengharuskansekolahmengadakansesuatuyang

berbedayakniberupaprogramekstrakurikulerOSN.

Selain persaingan antar sekolah, ternyata

sekolahadaanalisislainyangmelatarbelakangi

diadakannya program ekstrakurikuler OSN,

sebagimanalajutandarikalimatpernyataanyang

disampaikanolehkepalasekolahsepertiberikut:

“oleh sebab itu, dengan adanya program
ekstrakurikulerOSNuntukmencaribibitungguldan
mempersiapkan SDM baiksiswa ataupun guru
untuk mencaribibit unggulyang dipilih dan
mempersiapkandalamkompetisiOSN”.

Pernyataan terebut sesuaidengan apa yang

diungkapkan oleh ketua koordinasi kegiatan

ekstrakurikulerOSNbahwa:
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“terkaitpengadaanprogram ekstrakurikulerOSN,
karena kamiingin memberikan motivasisiswa
untuk mengikuti program ekstra OSN karna
kebanyakan siswa memilih ekstrakurikulernon
akademikyangbanyakpeminatnyacontohsaja
ekstrabasketdantekwododllkadangsiswahanya
ikut-ikutansajatapidalam halkejuaraandalam
akademikyangmengatarkankeperguruantinggi
justrudiabaikanolehpesertadidikjadimencaribibit
unggulDan memotivasisiswa untukmengikuti
programekstraOSNtidakmudah”.87

Sesuaidenganuraianhasilwawancaradiatas,

ditegaskan dengan jumlah peserta didikdalam

kegiatanekstrakurikulerOSN saatini,bahwa15

siswakelasXMIPAdan14siswakelasX,XIIPS.

Terkaitdenganuraiandiatas,dapatdisimpulakan

bahwakebutuhansekolahterhadapbelajarmenjadi

salahsatuanalisisyangdigunakansekolahdalam

pengadaanprogramekstrakurikulerOSNdiSMAN

1Gemuh.Sekolahberharappotensidankualitas

akademikpeserta didikdapatditingkatkan dan

dioptimalkan.

Dengan program dan implementasi

ekstrakuriulerOSN.Pesertadidikyangberbakat

87
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sain,diarahkan pada ketrampilan hidup atau

ketrampilanintelektualyangtinggi.Gurubidang

studiataupembinasaindituntutmemahamibakat

danminatpesertadidikyangberbakatdiatasrata-

ratadibidangsaintersebut.Sehinggasekolah

memberikanmaknadannilaiplusdalam prestasi

pesertadidik.Ketrampilanhidupsainmemberikan

peluangmerekabisaloloskestudylanjutkeS1,S2,

DanS3.

Pada dasarnya untuk menunjang kualitas

program dan pesertadidik,sertatuntutan dari

persainganantarsekolah,makaSMAN1Gemuh

memberikanruangkepadasekolahuntukdapat

berbagai hasil kejuaraan dari program

ekstrakurikulerOSNmelaluiberbagaiwadahmedia,

baik lomba- lomba seperti LCC dari dinas

pendidikanmaupunlombamapeltingkatSMA/SMK

bukansekedarkompetisiOSN.

Sekolahberharappotensidankualitasakademik

pesertadidikdapatditingkatkandandioptimalkan.

Harapannya,sekolahmampumenghasilkanSDM

maupunlulusanyangberprestasimenjadisalaah
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satudarilatarbelakanganalisisyangdigunakan

sekolahdalam pengadaanprogram ekstrakurikuler

OSNdiSMAN1Gemuh.

Berdasarkanwawancarayangtelahdipaparkan

diatas,makapenelitimenarikkesimpulanbahwa

analisis SWOT digunakan pada program

ekstrakurikulerOSN diSMAN 1Gemuhkarena

dilatarbelakangiolehadanyaberbagaialasan,yakni

(a)persaingansekolahyangsemakinketat,(b)

kebutuhan sekolah terhadap belajar yang

disebabkanolehadanyaproblematikamengenai

pemahamanpesertadidikdibidangakademik(c)

kurangnyapeminatDanmencaribibitunggul(d)

tuntutanbagisekolahuntukmampumenghasilkan

SDMberprestasiterutamadibidangakademik.

Setiapperencanaanyangdisusununtuksekolah,

pastiadayangmembuatnya.Padakonteksini,

kepala sekolah sebagai manajer pendidikan

mempunyaitugasuntukmenyusunperencanaan

tersebut.Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler

OSN dilakukansetiapawaltahunajaranbaru.

PerencanaankegiatanekstrakurikulerOSNmenjadi
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program sekolah dilakukan melaluirapattim

pengembang sekolah (TPS) pihak-pihak yang

terkaitdalam kegiatanekstrakurikulerOSN.Hal

tersebutdisampaikanolehkepalasekolahSMAN1

Gemuh“perencanaandilakukansetiapmenjelang

tahunajaranbarumelaluirapattim pengembang

sekolah(TPS)darihasilanalisisSWOTdandi

sahkandalam sidangplenopadasetiaptahunnya,

yangdirancangkanolehsiswa,guru,kegiatanDan

jadwalkegiatan”88

Sebagaimana yang diungkapkan oleh waka

kesiswaanibuPujiLestaribahwa:

“Mengenaiperencanaan kegiatan ektrakurikuler
OSNyangterlibatlangsungadalahkepalasekolah,
di bantu oleh waka kesiswaan, koordinator
ekstrakurikuler OSN, Dan guru pembimbing
ekstrakurikuler OSN. Selanjutnya mereka
melakukanrapatdengantimpengembangsekolah
(TPS) dalam koordinasipenyusunan program
kegiatanekstrakurikulerOSN”.89

Perencanann yang telah di susun agar

88WawancaradengankepalasekolahbapakSahiri,padaharirabu20
januari2021pukul09.15
89WawancaradenganwakakesiswaanibuPujiLestari,padaharirabu
27januari2021pukul08.30
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memepermudahjalannyaprogram ekstrakurikuler

OSNdiSMAN1Gemuhadalahtujuankegiatan

ekstrakurikulerOSN,rencanakerjadanpembinaan

programekstrakurikulerOSN.

1)PenentuantujuanekstrakurikulerOSN

Halinipernahdisampaikanolehkepala

sekolahkepadapeneliti,tentangtujuanprogram

ekstrakurikulerOSN,beliaumengatakanbahwa:

“KegiatanekstrakurikulerOSNmerupakanwadah
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
mengambangkankeahlianpesertadidikdiluar
jamsekolah.KegiatanekstrakurikulerOSNsudah
berjalan 7 tahun lamanya.Mengembangkan
bakatDanminatsiswadalam upayaSumber
DayaManusia(SDM)yangmudadanmencari
bibitunggulsertamemepersiapkanSumberDaya
Manusia(SDM)seutuhnyayangpositif”.90

Selainyangdisampaikankepalasekolahdi

ataskegiatanekstrakurikulerOSNjugamemiliki

beberapatujuanyanglaindiantaranyayaitu:

a)Meningkatkanmutudibidangakademik

90WawancaradengankepalasekolahbapakSahiri,padaharirabu20
januari2021pukul09.15
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b)Mencaribibitunggul

c)Memajukan ektrakurikulerOSN dan wadah

untuk siswa yang berprestasidibidang

akademik

d)Mendorong peserta didik berkompetensi

dalamranahOlimpiadeSainsNasional.91

2)RencanaprogramkerjaekstrakurikulerOSN

Umumnyaperencanaanprogrampendidikandan

dalam haliniprogram kegiatanekstrakurikuler

melaluiworkshopdenganmelibatkanparaahli.

Begitu pula perencanaan program kegiatan

ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuhdisusun

oleh tim pengembang sekolah dengan

melibatkan pihak- pihak untuk di jadikan

pedoman dalam kegiatan pembelajaran.

Sebagaimana yang dituturkan oleh kepala

sekolah.

Halterpentingsebelum program kegiatan
ekstrakurikulerOSN Adalah perencanaan.
Olehkarenaituperencanaanprogram harus
disiapkanDandirencanakansebelumnya.

91WawancaradenganwakakesiswaanibuPujiLestari,padaharirabu
27januari2021pukul08.30
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Agarprogram kegiatan tersebutberjalan
denganbaik.92

Program kegiatan ekstrakurikulerOSN pada

dasarnyadiberikan/disediakanuntuksemua

siswasesuaidenganpotensi,minat,bakat,dan

kemampuannya.Halinididasarkan pada

kebijakanyangberlakuterhadapkemampuan

sekolah,Kemampuanparaoragtua/masyarakat

ankondisilingkungansekolah.Adapun rencana

kegiatanekstrakurikulerOSNsebagaimanayang

dituturkan oleh waka kesiswaan Dan guru

pembimbingekstrakurikulerOSN.

a)Memeperkenalkan dan memepertunjukkan
ekstrakurikulerOSNkepadasiswadansiswi
sekolahdimulaidariMasaOrientasiSekolah
(MOS)danPengenalanLingkunganSekolah
(PIS)atauekspoekstra.

b)Sebagaiwadahpenyalurbakat,minat,dan
potensiuntuk berkembang dalam bidang
akademiksains.

c)Mengikutilatihanrutinsesuaidenganjadwal
yangtelahditentukan.

92WawancaradengankepalasekolahbapakSahiri,padaharirabu20
januari2021pukul09.15
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d)Selainsebagaisalahsatuekstrakurikulerdi
harapkandapatmemunculkanbibitunggul
dalambidangakademik.

e)Melaksanakanagendaujitandingsetiapsatu
tahun sekalidengan tim yang mempunyai
kualitaslebihbaik.

f)Mengikutiperlombaaanantarpelajaryangdi
adakanpemerintahdanjugadiselenggarakan
oleh badan-badan dan instansi-instansi
terkait.93

Dengandemikian,keberadaanpenyusunan

program kerjasebagaikerangkaacuan yang

jelasdalam setiapbentukkegiatandiharapkan

mampu meminalisir adanya ketidaksesuaian

antar tujuan kegiatan dengan pelaksanaan

dilapangan.Kerangkaacuanyangdimaksud

dalam haliniyaituberupaperencanaantentang

pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSN.

3)PembinaankegiatanekstrakurikulerOSN

PembinaankegiatanekstrakurikulerdiSMA

N1Gemuhdipengaruhiolehbeberapafaktor

yang menjadi ujung tombak keberhasilan

93HasilwawancaradenganwakakesiswaanDangurupembimbing
ekstrakuriklerOSNpadatanggal27januari2021
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ekstrakurikuler OSN dalam memeperoleh

prestasisebagaimanayangdituturkanolehwaka

kesiswaandangurupembimbingekstrakurikuler

OSN.

a)Fokus kepada bidang ekstrakurikulerOSN

yangberpotensimeraihprestasi

Pihak sekolah menyadaribahwa sebagai

sekolahberkembang,tidakbisamengelola

semua mata pelajaran yang dilombakan

sehingga memilih skala prioritas, skala

proritasyaituuntukIPA mapelBiologidan

Astronomi, sedangkan untuk IPS mapel

SosiologidanEkonomi,kegitanekstrakurikuler

OSNdibentukberdasarkanbakatdanminat

yangdimilikisiswa,olehkarenaitupihak

kepala sekolah memutuskan untuk

menonjolkan program ekstrakurikulerOSN

yangberskalaprioritassaja.

b)Pencarianregenerasisedinimungkin

Mencarianbibitunggulinibertujuanagar

regenerasisiswayangmudadanproplem

solvingyangmasingkuatdankemampuan
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menyampaikannyamudahdipahamisiswa.

c)JadwalDantempatlatihan

Waktu yang digunakan dalam kegiatan

ekstrakurikulerOSN dilakukan diluarjam

pelajaranatausetelahkegiatanintrakurikuler

selesai.Kegiatan pelatihan ekstrakurikuler

OSN dilakukan dua minggu sekali,berikut

jadwalkegiatanekstrakurikulerOSNdiSMAN

1Gemuh:

No Hari Materi
OSN

Waktu
Pelaksan

aan

Tutor

1. Selas
a

Biologi 15.30–
17.00
WIB

Indah
Dwi
Pujiast
uti,
S.Pd

Astronomi Puji
Lestari,
S.Pd

Fisika Heni
Widiyan
ti,S.Pd

Kimia Nur
Hikmah
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,S.Pd

Matimatik
a

Umi
Qulsum
,S.Pd

2. Selas
a

Ekonomi 15.30–
17.00
WIB

Sukismi
,S.Pd

Matimatik
aIPS

Supriha
ti,S.Pd

3. Rabu Geografi 15.30–
17.00
WIB

Maskuri
,S.Pd

4. Kami
s

Kebumian

Tabel4.6pembagaianjadwalpembinaan
ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuh

4)TargetkegiatanekstrakuriulerOSN

Targetumum

a)Melatih anak didik agar mampu
mengembangkandanmembinapotensi,minat
danbakatyangdimilikinyadalam boidang
akademiksains,kehinggamampuberperstasi
secarabaikdalam bidangakademiksesuai
denganpotensiyangdimilikinya.

b)Memotivasi dan membangkitkan rasa
kepercayaandiripadasiswauntuktahuakan
bakat dan potensinya,segingga dengan
demikian akan terdorong siswa dalam
mengikutinya.
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c)Menciptakanlingkunganyangbaikdankondusif
bagiperkemangansisadalammengikutiproses
pembelajarandanpengajarandisekolah.

TargetKhusus

a)Upayauntukmeningkatkanprestasidibidang
ekstrakurikulerOSN

b)Mendongkrakcitra lembaga sekolah agardi
ketahuimasyarakat.

c)Mengharumkannamalembagasekolahterutama
dikabupaten,provinsidannasional.

d)Mendorongpesertadidikdalam berkompetisi
OSNdengansekolahyangadadijawatengah.

5)PerekrutanguruekstrakurikulerOSN

PemilihangurukegiatanekstrakurikulerOSN di

SMAN1Gemuhdilakukandengancaramenunjuk

guruyangberkompetendibidangnya.Paraguru

pembinakegiatanekstrakurikulerOSNdiSMAN1

Gemuhtidakhanyagurudarilingkungansekolah

SMAN1Gemuhsaja,tetapijugamelibatkanguru

dariluarsekolahSMAN 1Gemuh.Sebagaimana

diungkapkan oleh wakilkepala sekolah bidang

kesiswaan,
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Untukpenetapangurukamimenunjukguruyang

memangmemilikikemampuandibidangnyauntuk

menjadiguruekstrakurikulerOSN.Selaingurudari

lingkungansekolahSMA N 1Gemuhkamijuga

mendatangkangurudariluarcontohnyasatubulan

sekaliatau dua bulan sekalipaling cepatkami

mendatangkanpembinadariluaryangsudahahlinya

danbekerjasamadengankampusdariUnnesdan

Upgris.94

Haltesebutjugadiungkapkanolehpembimbing

kegitanekstrakurikulerOSNbahwa:“penetapanguru

disesuaikan dengan bidang studiguru masing-

masing,tidakhanyamelibatkanguru-gurudariSMA

N1Gemuhsaja,tetapijugamendatangkanpakar

dariperguruantinggi”95 Berdasarkandata

tersebut berarti perkrutan guru kegiatan

ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuhdilakukan

dengan menunjuk guru mata pelajaran yang

dianggapsesuaidanmampumengampukegiatan

ekstrakkurikulerOSN diSMA N 1Gemuh.Selain

94WawancaradenganwakakesiswaanibuPujiLestari,padaharirabu
27januari2021pukul08.30
95WawancaradenganpembimbingekstraOSNbapakMaskuri,pada
harikamis21januari2021pukul08.15
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melibatkanguruyangadadiSMAN1Gemuh,wakil

kepalasekolahbidangkesiswaanDankoordinator

ekstrakurikulerOSN jugamendatangkangurudari

luarsekolahyangmemilikikemampuanatauahli

dalamkegiatanekstrakurikulerOSNyangadadiSMA

N1Gemuh.

Perencanaan kegiatan ekstrakurikulerOSN di

awali pembuatan jadwal agar kegiatan

ekstrakurikuler OSN berjalan dengan tertib.

Penyusunanjadwalkegiatanekstrakurikulermenjadi

tanggungjawabwakakesiswaandibawahkoordinasi

kepala sekolah. Penyusunan jadwal disusun

berdasarkan musyawarah dengan guru

ekstrakurikulerOSNagartidakberbenturandengan

kesibukan gurumaupunkegiatanyanglainnya.Hal

iniditegaskanolahkoordinatorekstrakurikulerOSN

bahwa:“penyusunanjadwalyaitutanggungjawab

dari koordinasi kepala sekolah, penyusunan

berdasarkanrapatdenganguruekstrakurikuleragar

waktunyatidakberbenturandengnkegiatanyang

lain”96

96WawancaradenganpembimbingekstraOSNibuUmiKulsum,pada
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b.Pelaksanaan(Actuating)

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler OSN

memeberikankontribusidalam meningkatkanmutu

pendidikandalam lembagasekolah,haliniterlihat

dengan berkembangnya kreatifitas siswa dalam

bidang sains dan mampu mengikutikompetisi

OlimpiadeSainsNasional.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler OSN

dilakukan berbagai pertimbangan agar dapat

terlaksanadenganbaik.Berdasarkantemuandatadi

lapangan, tahapan yang dilakukan dalam

pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSNdiSMAN

1Gemuhadalahsebagaiberikut:

a)MenentukanPenanggungjawab

PelaksanaanekstrakurikulerOSNdiSMAN1

Gemuh dilakukan dengan menentukan

penanggungjawabkegiatan.Halinidisampaikan

kepalasekolahsebagaiberikut:

“Membuatsuatuprogram kegiatantentunyakita

harirabu20januari2021pukul08.15
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harus menentukan siapa penanggungjawab
kegiatan tersebut untuk memastikan
terlaksanannyakegiatan.Kitatidakbisahanya
membuatkegiatandanberharapsecaranatural.
Setiapkegiatanadayangmenanggungjawabnya.
Dalam kegiatan ekstrakuriuler OSN yang
bertangungjawab yaitu kepala sekolah,waka
kesiswaan,koordinatorekstrakurikulerOSN,dan
gurupembimbingekstrakurikulerOSN”.97

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSNdiSMA

N 1Gemuhdilakukandenganpenangungjawab

padasetiapkegiatanagardapatmengkoordinir

pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSN.

KegiatanekstrakurikulerOSN yangberkaitan

dengan bidang sains seperti biologi

ditanggungjawabiolehibuindahdwipujiastutidan

matematikaditangunggungjawabiolehibuumi

qulsum sedangkan geografi dan kebumian

ditanggungjawabiolehbapakmaskuri.

Untukmenguatkan data,penelitimelakukan

wawancara dengan guru penangungjawab

97WawancaradengankepalasekolahbapakSahiri,padaharirabu20
januari2021pukul09.15
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kegiatanekstrakurikulerOSNbidangmatematika,

ibuumikulsum.Iamengatakansebagaiberikut:

“saya diamanahkan untuk menanggungjawabi
pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSNbidang
Matematika.Kegiataninisudahsayakerjakan
selamalimatahun”.98

BapakMaskuri,guru pembinageografidan

kebumianmengatakansebagaiberikut:

“sayasebagaipenanggungjawabiuntukmembina
siswauntukmelatihgeografidankebumian.Kita
berusahasemaksimalmungkinuntukmembuat
anak-anakkitadisinimampumemahamidan
memotivasisiswadalam kegiatanekstrakurikuler
OSN”.99

Berdasarkan hasilwawancara dengan guru-

gurupembinakegiatanekstrakurikulerOSNbahwa

kegiatanekstrakurikulerOSN dilakukandengan

menentukanpenanggungjawabsetiapkegiatan.

98WawancaradenganpembimbingekstraOSNibuUmiKulsum,pada
harirabu20januari2021pukul08.15
99WawancaradenganpembimbingekstraOSNbapakMaskuri,pada
harikamis21januari2021pukul08.15
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Untukmemperkuatdata,penelitimelakukan

strudi dokumentasi terkait penetapan dan

penunjukan penanggungjawab setiap kegiatan

ekstrakurikulerOSNyangberkaitandenganmata

pelajaranbidangsains.

Berdasarkantemuandatabaikdariwawancara

maupunstudidokumenterdapatkesamaandata,

bahwapelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSN

di SMA N 1 Gemuh dengan menetapkan

penanggungjawabsetiapkegiatannya.

b)MenentukanJadwalPelaksanaan

PelaksanaanekstrakurikulerOSNdiSMAN1

Gemuh dilakukan dengan menentukan jadwal

pelakanaan.Halinisebagaimana disampaikan

kepalasekolah,bapaksahirisebagaiberikut:

“kita tentunya menentukan jadwal kegiatan
ekstrakurikulerOSNdanmengatursetiapjadwal
tersebutagartidak berbenturan antara satu
kegiatan dengan kegiatan yang lainnya.Kita
lakukanrapatuntukmenetapkankesiapanguru
dan waktu yang dimilikisiswa yang lebih
efektif”.100

100100WawancaradengankepalasekolahbapakSahiri,padaharirabu
20januari2021pukul09.15
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Berdasarkan keterangan tersebut, dapat

dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler OSN dilakukan dengan

menetapkan jadwal setiap kegiatan dengan

memperhatikan kesiapan guru pembina dan

kesiapansiswadilingkungansekolah.

Penentuan jadwallatihan ditentukan lewat

musyawarahantarawakakesiswaan,koordinator

ekstrakurikulerOSN,pembimbing dan peserta

ekstrakurikuler OSN. Pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler OSN di SMA N 1 Gemuh

dilaksanakandisetiaphariselasa,rabu,dankamis

setelah selesai kegiatan belajar mengajar.

Kegiatan sesuaidengan jadwalyang telah di

susunolehkoordinatorekstrakurikulerOSNdan

wakilkepalasekolahbidangkesiswaan.

Haltersebutsesuaidenganyangdiungkapoleh

wakakesiswanSMAN1Gemuhyaitu:

“Dalam pelaksanaannya,sudahberjalansesuai
denganwaktuyangtelahditentukan.Semuanya
berjalandenganlancarsesuaidenganjadwalyang
sudah dibuat.Jadisemua berjalan dengan
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maksimaldanbagus”.101

Haltersebutjugaditegaskanolehpembimbing

ekstraOSN,bahwa:

“UntukpelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSN
diSMA N 1Gemuhsiswayangminatuntuk
mengikutikegiatanekstrakurikulerOSN terlebih
dahuluijinkewaliatauorangtuasiswa,kemudian
walisudahmengijinkansiswauntukmengikuti
kegiatanekstrakurikulerOSNsesuaijadwalyang
sudahdibuatolehkoordinatorekstraOSN.102

Untukmenguatkandatawawancaratersebut,

penelitimelakukanstudidokumenterhadapsurat

keputusanpelaksanaankegiatanekstrakurikuler

OSN.Penelitimencocokkanwaktupelaksanaan

denganhasilwawancaradenganmasing-masing

gurudanhasilnyaterdapatkesamaan antara

pernyataandalam wawancaradengandokumen

yangtercatat.

c)MenentukanMateriKegiatan

101WawancaradenganwakakesiswaanibuPujiLestari,padahari
rabu27januari2021pukul08.30
102WawancaradenganpembimbingekstraOSNbapakMaskuri,pada
harikamis21januari2021pukul08.15
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DalampelaksanaanekstrakurikulerOSNdalam

meningkatkanmutudiSMAN1Gemuhdilakukan

penentuanmateriyangakandisampaikankepada

siswa.Halinisebagaimanadisampaikankepala

sekolah,bapaksahirisebagaiberikut:

“kita menentukan apa saja materiyang di
sampaikankepadasiswa,sehinggapelaaksanaan
setiapkegiatanekstrakurikulerOSN terlaksana
denganteraturbukanasal-asalansaja.Seperti
ekstrakurikulerOSN sudahditentukanapasaja
pelajaranyangakandisampaikangurupembina,
begitujugadenganekstrakurikulerlainnya”.103

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat

dipahamipelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

OSN diSMA N 1Gemuhdenganmenentukan

materisetiapkegiatanagarpelaksanaankegiatan

ekstrakurikuleryangsudahditetapkanterlaksana

denganbaik,bukansekedarkegiatansaja.

Lebih lanjut,penelitimelakukan wawancara

dengan guru-guru pembina kegiatan

ekstrakurikulerOSNyangberkaitandenganguru

pembinaekstrakurikulerOSN,diantaranyaadalah

103WawancaradengankepalasekolahbapakSahiri,padaharirabu20
januari2021pukul09.15
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bapakmaskuri,gurupembinaekstrakurikulerOSN

bidanggeografidankebumian.Iamengatakan

sebagaiberikut:

“pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSNsudah
adamateriyangditetapkan,Untukkoordinator
ekstrakurkuler OSN mempunyai rencana
pembelajaran sendiri mengenai kegiatan
pembelajarandanmateriyangakandipelajari
sertametodeyangdigunakanhanyasajatidak
terdokumentasidankepalasekolah memberikan
anggarankhususuntukmenunjangdalam materi
OSNsepertibuku-buku”.

Berdasarkanhasilwawancaratersebut,dapatdi

pahami bahwa pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler OSN dilakukan dengan

menetapkan materikegiatan.Adapun materi

kegiatanekstrakurikulerOSN yaituuntukkelas

MIPA materiyang dipelajariyaitu biologi,

Astronomi, fisika, kimia dan matematika,

sedangkanuntukkelasIPSmateriyangdipelajari

yaitu ekonomi,matematika Ips,geografidan

kebumian.

Penelitimelakukanwawancaradenganguru

pembinaekstrakurikulerOSNbidangmatematika.
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Ibuumikulsum.Iamengatakansebagaiberikut:

“pelajaran sains matematika pertama Proses
pelaksanaanekstrakurikulerOSN bisaberbeda-
beda setiap harinya di sesuaikan dengan
kebutuhansiswa,dalam seharihanyapenjelasan
konsepsajaataupemberiansoallatihan”.104

Penelitimelakukanwawancaradengankepala

sekolah.Iamengatakansebagaiberikut:

“daripenetapanmateritersebuttidaksemuamata
pelajaransainsdalam kompetisikamiikutitetapi
kamimemilih skala prioritas saja yaitu mata
pelajaran yang kemungkinan siswa SMA N 1
Gemuh mampu dalam bidang skala prioritas
tersebut, jadi bidang skala prioritas yang
kemungkinan kami bisa yaitu untuk mata
pelajaran MIPA yaitu biologidan astronomi,
sedangkan untuk mata pelajaran IPS yaitu
ekonomidangeografitetapidisaatkegiatan
ekstrakurikulerberlangsungmateriyangsudahdi
tetapkankitasampaikansemuadisaatkegiatan
ekstrakurikulerOSNberlangsung”.

Berdasarkanhasilwawancaratersebut,dapatdi

pahami bahwa pelaksanaan kegiatan

104HasilwawancaradenganpembimbingekstraOSNibuUmiKulsum,
padaharirabu20januari2021pukul08.15
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ekstrakuriulerOSNdilakukandenganmenetapkan

materi kegiatan. Adapun materi kegiatan

ekstrakurikulerOSN bidangMatematikaadalah

pengenalankonsepdanpemberiansoallatihan.

WawancaradengankepalasekolahDanguru

pembinakegiatanekstrakurikulerOSN tersebut

menunjukkanbahwapelaksanaanekstrakurikuler

OSN diSMAN 1Gemuhdilakukanpenentuan

materipadasetiapkegiatannya.

Untuk memeperkuatdata tersebut,peneliti

melakukan studidokumen terhadap materidi

setiap kegiatan.Terdapatbuku absensiyang

menjelaskantentang materiyang disampaikan

olehmasing-masinggurupembinapadasaat

pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSN.

Penelitimelakukankecocokanpelaksanaandi

lapangan dengan hasilwawancara dan studi

dokumen.Penelitimelihatadanya kecocokan

antarapernyataankepalasekolahdanguru-guru

pembinadenganmateriyangditetapkanpada

buku absensi pelaksanaan kegiatan
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ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuh.

d)MenentukanTujuanPencapaian

PelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSN di

SMAN1Gemuhdilakukandenganmenentukan

tujuanpencapiansetiapkegiatanyangdilakukan.

Halinisebagaimanahasilwawancara peneliti

dengan kepala sekolah,bapak sahirisebagai

berikut:

“tentunyasemuakegiatanyangkitarencanakan
sebelumnyamemilikitujuan-tujuantertentuyang
padaumumnyauntukmenciptakangenerasiyang
berimandanbertaqwamenurutpelajaranyang
diajarkan.Lebihrincinyasilahkanlangsungke
pembimbingkegiatanekstrakurikulerOSN”.105

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSNdiSMA

N1Gemuhdilakukandenganmenentukantujuan

pencapiansetiapkegiatanyangdilakukan.

Lebih lanjut,penelitimelakukan wawancara

105WawancaradengankepalasekolahbapakSahiri,padaharirabu20
januari2021pukul09.15
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dengan guru pembina kegiatan ekstrakurikuler

OSN, diantaranya bapak maskuri pembina

kegiatangeografidankebumian.Iamengatakan

sebagaiberikut:

“tujuankegiatanekstrakurikulerOSNkitalakukan
agaranak-anakdapatberkembangdalam sains
tertentu harapannyanantibergunabagimasa
depan.Memajukandanmemperkenalkansekolah
gemuhdalam kancahduniapendidikanterutama
dikabupatenkendaldanselanjutnyaakeprovinsi
dannasionaluntukmenjadikejuaraanOlimpiade
SainsNasional,danmendoronganakyangbisa
berkompetisi dalam ranah Olimpiade Sains
Nasional(OSN)dengansekolahyangadadijawa
tengah”.106

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler OSN

memilikitujuanagarsiswadapatberkembang

dalam sains dan memajukan sekolah gemuh

dalambidangakademik.

Penelitimelakukanwawancaradenganibuumi

kulsum, guru pembina matematika. Ia

106WawancaradenganpembimbingekstraOSNbapakMaskuri,pada
harikamis21januari2021pukul08.15
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mengatakansebagaiberikut:

“pembelajaran ekstrakurikuler OSN untuk
menyalurkan potensi,minat,dan bakatdalam
kemampuannyadibidangakademik.Selainitu
jugaagarsekolahkitabisadikenalolehsekolah
lainkarnabidangakademiknya”.107

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler OSN

bertujuanuntukmeningkatkanmutudibidang

akademik,mencaribibit unggul,memajukan,

memperkenalkandanwadahekstrakurikulerOSN

bagisiswayangberprestasidibidangakademik,

danmendorongpesertadidikberkompetisidan

bersaingsecarabaikdalamranahOlimpiadeSains

Nasional(OSN).

c.Evaluasi(evaluating)

Evaluasidilakukan sebelum diawalidengan

prosespengawasandariberbagaipihakdisekolah.

PengawasandiSMAN1Gemuhdilakukansecara

107WawancaradenganpembimbingekstraOSNibuUmiKulsum,pada
harirabu20januari2021pukul08.15
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kontiyu. Setiap satu bulan sekali guru

ekstrakuriuerOSNmenyampaikanlaporankepada

koordinator ekstrakurikuler OSN. Koordinator

ekstrakurikulerOSNmemberikanlaporankepada

bagian kesiswaan.Kepala sekolah menerima

laporandaribagiankesiswansetiapakhirtahun.

Satutahunsekalilaporandiberikankepadakepala

sekolah.Namun pada saattertentu ada juga

pelaporansecaramendadak(laporaninsidental)

jikaditemuihalyangsulitdiatasi.

Sebagaimana disampaikan oleh wakilkepala

sekolahbidangkesiswaanberikut:

“UntukkegiatanekstrakurikulerOSNkitaevaluasi
setiaptriwulansekali,evaluasipertamabiasanya
sebulan sekaliuntukmengetahuikegiatan itu
berjalanapatidak,sehinggadiharapkannanti
padasaatlaporanmasingmasingkoordinator
ekstra OSN berikutnya yang belum berjalan
dengan baikdiharapkan bisa berjalan dengan
baik”.108

Hal tersebut dipertegas oleh koordinator

kegiatanekstrakurikulerOSNyaitu:

108WawancaradenganwakakesiswaanibuPujiLestari,padahari
rabu27januari2021pukul08.30
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“Evaluasidilakukandenganberbagaipihakyang
dilakukansecarakontiyudanberkelanjutan.Setiap
triwulansekaligurupembimbingmenyampaikan
laporankepadakoordinatorektrakurikulerOSN.
Koordinatorekstramemberikanlaporankepada
bagian kesiswaan.Kepala sekolah menerima
laporandaribagiankesiswaansetiapakhirtahun.
Namunpadasaattertentuadajugapelaporan
mendadaksetiapselesaidalam perlombaanitu
selaluadaevaluasi,evaluasiinisebagaitindak
lanjutkedepanagarlebihbaikdanjikaditemuihal
halyangsulitdiatasi”.109

Pelaporan ini dijalankan guna mengukur

tercapaian keberhasilan program perencanaan

yangdilakukanpihakyangmemeberikanlaporan

disertakandalam bentuktertulisyangberisidata

dan dokumen kegitan ekstrakurikuler OSN.

Misalnyapermasalahanyangterjadiselamakurun

waktu tertentu.Selain itu pihak manajemen

sekolahmemeberikankesempatanyangsebesar-

besarnyakepadaorangtuaatausiapapunjuga

untukmenyampaikankomplansertakritikatau

sarankepadasekolahdalamrangkameningkatan

mutuekstrakurikulerOSNdisekolah.

109WawancaradenganpembimbingekstraOSNbapakMaskuri,pada
harikamis21januari2021pukul08.15
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Laporanjangkapendekyangdibuatbiasanya

diambildarihasilujitanding,program ujitanding

diadakandalamkurunwaktu1semesterminimal

ada1kaliujicoba,disetiapujicobaselalumencari

lawanyangmempunyaikualitasdiatasSMAN1

Gemuh,agaranalisa kekurangan tim mudah

ditemukan. Dengan adanya evaluasi ini di

harapkan siswa dapat memperbaiki

kekurangannyasendirisetelahdiberitahupihak

pembimbingsehinggakedepanindividu/tim lebih

bagusdanlebihkompallagi.

Laporan jangka menengah yang di buat

pengelolaanberupatarget,biasanyadalam satu

eventkompetisianatarSMAsederajatse-kota

kendal.Disetiappencapaianeventini,pengelola

selalumempuyaitarget,targetyangditanamkan

pembimbing untuk individu/tim minimalyaitu

masuksemifinal,apabilatargettidakterpenuhi

maka ada perombakan, apabila tidak ada

perbaikanmakatidakikutdalameventselanjutnya,

tetapibukan sekedarmengejarprestasiatau

peringkatdalam kompetisiOSN.Denganadanya

ekstrakurikuler OSN ini sebenarnya sudah
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menyiapkan siswa siswiuntuk lebih matang,

khususnyadalammatapelaranaOSNyangdiikuti.

BukansajaadalombaOSN,tetapiafalomba-

lombalain sepertiLCC daridinaspendidikan

maupunlombamapeldaritingkatSMA/SMAK

bahkanPT.

Proses kegiatan manajemen dari mulai

perencanaan,pelaksanaan,danpengawasanyang

secara kontiyu inidiharapkan akan mampu

menghasilkan prestasibaik yang berupa fisik

(pialaatau piagam).padaakhirpenilian guru

ekstrakurikulerOSN,koordinatorOSN,bagian

kesiswaan, dan kepala sekolah melakukan

koordinasi untuk mengevaluasi program

ekstrakurikulerOSNselamasatutahun.Penilian

inididasarkandaridetailperencanaanyangberisi

kehadiran,keaktifansiswadalam pembelajaran

danhasilpraktikumsiswa.Haltersebutdiungkap

oleh guru ekstrakurikuerOSN mapelgeografi

bapakmaskuri“penilaiankegiatanekstrakurikuler

OSNkamilakukansetiapsatusemester.Untuk

peniliannyasendiriyaitukehadiran,dankeaktifan

dalam pembelajaran,serta penilaian masuk
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kedalam rapotdanrapotnantinyaadadeskripsi

ataunilaidarikegiatanekstrakurikulerOSN”.110

DariekstrakurikulerOSNyangdiagendakandan

tujuanjangkapendekdanjangkapanjangsekolah.

Biasanyaberupapencapianprestasidiberbagai

ajanglombadankompetisiOSN.

d.FaktorPendukungdanPenghambat

Faktorpendukung dan penghambatdalam

setiapkegiatantentuada.Tanpafaktorpendukung

kegiatanyangdijalankanakanterhambatdantidak

dapatberjalandenganlancar.Begitupuladengan

adanyafaktorpenghambat.Tanpaadanyafaktor

penghambatdalam setiapkegiatanmakakegiatan

yang dilaksanakan tidak akan berkembang jika

penghambattersebuttidakdiatasidengancarayang

tepat.

Faktorpendukungkeberhasilankepalasekolah

dalam pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSNdi

SMAN1Gemuhmerupakanupayameningkatkan

prestasipesertadidik.Faktorpendukungutamayaitu,

110WawancaradenganpembimbingekstraOSNbapakMaskuri,pada
harikamis21januari2021pukul08.15
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a.faktorinternalyaitu motivasidan semangat

pesertadidikdalam belajarmenjadilebihbaik

lagisiswayangmemilikimotivasibelajardan

kesungguhan dalam mengikutiekstrakurikuler

OSNlebihmampumeningkatkanpotensidirinya

danlebihcepatdalammemahamimateri.

b.faktoreksternalyaitufaktorpendukungyangtak

kalahpentingyangberasaldaripembimbingguru,

motivasidariguru,teman-temandandukungan

dariorangtuasertapihaksekolahyangselalu

memberikan memotivasi dan memfasilitasi

ebutuhanterkaitekstrakurikulerOSN.

Haltersebut diungkapkan oleh bapak

maskuribahwa:

“Faktorpendukungdalam keberhasilankepala
sekolahdalam meningkatkanmutuekstraOSN
diSMAN1Gemuhyaitudarisegiinternalsendiri
darimotivasisiswaberkemampuanatautidak,
dandariekstrnalnyasendiriitudariguruatau
pembimbingekstraOSNberpengaruhterhadap
keberhasilansiswadalamOSN”.111

111WawancaradenganpembimbingekstraOSNbapakMaskuri,pada
harikamis21januari2021pukul08.15



135

Faktor penghambat dalam pelaksanaan

kegiatanekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuh

terletak pada siswa. Siswa sering tidak

berangkatmengikutikegiatan ekstrakurikuler

OSN meskipun sudah memilih.Penyebabnya

yaitukarenakegiatanekstrakurikulerOSNseperti

pembelajarandikelasdandilakukandisorehari

setelahjam pelajaranselesai,siswaterkadang

adayangizinuntukbeberapahal.

Sepertihalnyayangdisampaikanolehibu

umikulsumbahwa:

“kendalayangdihadapibiasanyadarikehadiran
siswadanupayameningkatkanprestasipeserta
didik.Karena,untukkegiatanekstrakurikulerOSN
sepetipembelajarandikelas,dandilakukanpada
sorehari,jadiadabeberapayangmungkinsiswa
tidakhadirkarenabeberapahal”.112

Wakilkepalasekolahbidangkesiswaanjuga

mengungkapkanbahwa:

“Yangmenjadipenghambatpelaksanaankegitan
ekstrakurikuler yaitu siswa. Kalau dalam

112WawancaradenganpembimbingekstraOSNibuUmiKulsum,pada
harirabu20januari2021pukul08.15
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manajemenkepalasekolahsendirimenurutsaya
sudah baik kendalanya itu malah pada siswa,
meskipunsiswatersebutawalnyaatusiassudah
memilihkegitanekstraOSNyangmerekainginkan,
tetapidalam presensikehadiran siswa kadang
masukkadangtidak.Maklum sajakarenaekstra
OSNsamasepertipembelajaransepertidikelas,
bilamanasiswatidakmemilikitekatyangkuatdan
gakpaham betulakanmanfaatnyanantinyauntuk
kedepanyajadisiswabergugurandipertengahan
jalanpadakeluarbahkannantiikutlagikeluarlagi,
kalausudahmendekatipengambilannilaikegiatan
ekstrasiswatersebutmasuklagidalam kegatan
ekstraOSN”.113

Penghambatlainyangdihadapidalam kegiatan

ekstrakurikulerOSN diSMA N 1 Gemuh yaitu

mencaribibitunggul,kesulitanpembuatanmateri-

materiOSN,gurupembinakurangmempersiapkan

materiOSNDanmasalahwaktupembinaansiswa.

Sebagaimanayangdisampaikanolehkepala

sekolahSMAN1Gemuh

“salahsatupenghambatkegiatanekstrakurikuler
OSNyaitumencaribibitungguldankader-kader
yangmempuyaikelebihankhususdalambidangnya
misal bidang fisika siswa tidak mengalami

113WawancaradenganwakakesiswaanibuPujiLestari,padahari
rabu27januari2021pukul08.30
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kesulitandalampelaksanaanOSN,tingkatkesulitan
pembuatan materi-materiOSN yang berbeda
denganmateripelajarandikelas,tingkatsistem
pembuatansoalpunberbeda,gurupembinajuga
kurang mempersiapkan materiOSN sehingga
hasilnya tidak maksimaldan masalah waktu
pembinaan siswa harus mengorbankan waktu
terutamadalam halmenjelangpelaksanaanOSN
yangdibinasecarakhususdanintensifsatubulan
sebelumhariperlombaan”.114

Cara mengatasi hambatan tersebut pihak

sekolahmelakukanberbagaihalyaitumembantu

siswauntukmengetahuiberkemampuanatautidak,

pembinaan guru ekstrakurikuler OSN, kepala

sekolah dan guru ekstra OSN harus bisa

memotivasisiswaagarbisaikutdalam program

ekstrakurikulerOSN.

Berdasarkan data tersebutdiatas dapatdi

simpulakan bahwa faktor pendukung dalam

kegiatanekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuh

Adalahsaranadanprasarana,danakegiatan,siswa

yangberkompeten,danguru.Sedangkanfaktor

penghambatnyayaituterletakpadakehadiransiswa,

114WawancaradengankepalasekolahbapakSahiri,padaharirabu20
januari2021pukul09.15
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mencaribibitunggul,danmasalahwaktu.

e.MutuEkstrakurikulerOSN

Dalam meningkatkan mutu merupakan

pengembanganprogram ekstrakurikulerOSN ,di

antaranyamemajukanOSNdikabupaten,memilih

siswa yang ingin berkembang dalam sain,

memajukandanmemperkenalkanSMAN1Gemuh

dalam kancah dunia pendidikan terutama di

kabupaten,provinsidannasional,danmendorong

siswa bisa berkompetensidalam ranah OSN

dengansekolah-sekolahyangadadijawahtengah.

Dalam halinidimaksudkan untuk membekali

pesertadidikbergunadimasadepansetelahlulus

dariSMAN1Gemuh.

KualitasprogramekstrakurikulerOSNdinyatakan

mengalamipeningkatansetiaptahunnya,halini

diungkapkan oleh wakilkepala sekolah bidang

kesiswaanbahwa:

“Kalausayamelihatdaritahunkemarinterakhirini,
sebagaiwakakesiswaanbelumbisabicarabanyak
ditingkatkabupatenyangsudahadanamaituutuk
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IPAmapelBiologipernahmewakiliwilayah13dan5
besardiantarakendal,batang,pekalonganmasuk
tingkat provinsi,kemudian untuk IPS mapel
sosiologisehinggakitapernahmewakilikendal
tingkatprovinsiuntukyanglainnyamasihbelum
bisasehinggakebijakankepalasekolahuntuktahun
inikitauntukperlombaanOSNsemuajurusankita
sampaikankesiswatapikitalebihfokusmapel-
mapeltertentukemungkinankitabisamembawa
namabaikSMAN1Gemuhditingkatprovinsijadi
tidaksemuajurusankitaikutiuntukkedepannya
untukyangIPA kitafokuskanpadabiologidan
astronomisedangkan untuk IPS kemarin kita
sepakatisosiologidanekonomi”.115

Dalam upayapeningkatanmutuekstrakurikuler

OSNdisebuahsekolahkeberadaanseorangkepala

sekolahsangatdiperlukan,karenaseorangkepala

sekolahmemilikiperanbesardalam organisasi

yang di pimpinnya. Terlebih dalam upaya

peningatan kualitas, dimana kualitas akan

menentukanposisidaneksitensisebuahlembaga

pendidikan.Lembagapenddikanyangberkualitas,

jugaakanmemilikiinput,prosesdanoutputyang

berkualitas.

115WawancaradenganwakakesiswaanibuPujiLestari,padahari
rabu27januari2021pukul08.30
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Peningkatanmutuprogram ekstrakurikulerOSN

diSMAN 1Gemuhdalam tahunterkahir2020

belumbisaberbicarabanyak,salahsatunyakepala

sekolah memutuskan untuk menunda sampai

sumberdaya manusia (SDM)betulbetulsiap,

mengukurrealitadilapanggankarenasumberdaya

manusia(SDM)baikgurumaupuninputsiswayang

masuksituasinyabelummemungkinkanuntukbisa

mengikutimatapelajaranOSN.Terutamakepala

sekolahsebagaipusatpengambilankeputusandan

kebijakandilingkungansekolah.

Menurut direktorat pendidikan menengah

kejurusanyangdikemukakanolehekaprihatin

dalam bukunya, ssalah satu tujuan dari

pelaksanaankegiatanekstrakurikulerdisekolah

yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa

beraspek kognitif,afektifdan psikomotorik.116

sepertiyang dikemukakan oleh kepala sekolah

bahwaaspekyangdikemukakkandalam kegiatan

ekstrakurikulerOSN diSMA N 1 Gemuh lebih

menekankanpadaperkembangankognitifsiswa

116EkaPrihatin.ManajemenPesertaDidik(Bandung:
Alfabeta.2014)hlm160
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yaitu yag berhubungan dengan penalaran dan

prosesberpikirsiswa.

Sekolah tetap lebih mengedepankan kepada

akademiksiswa.Tapikarenatidaksemuaanak

pintardibidang akademknya,jadiharapannya

kegiatan ekstrakutikulerOSN dapatmewadahi

siswasiswidalam mengembangkanaspekkognitif,

dalambidabngakademiksains.Namuntidaklepas

juga dari pengembangan afektif Dan

psikomotoriknya.117

Prestasipesertadidikkegiatanekstrakurikuler

OSNdalam bidangakademikyangadaperubahan

danmenumbuhkanmotivasidanminatsiswauntuk

belajardanberprestasipula.Beberapaprestasi

kegiatanekstrakurikulerOSNyangpernahdiraih

olehsiswasiswiSMAN1Gemuh.

No Cabang
lomba

Juara tahun Regional

1. Biologi - 2020 Se jawa
tengah
cabang

117HasilwawancaradenganwakakesiswaanibuPujiLestari,pada
harirabu27januari2021pukul08.30
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dinas
pendidikan
wilayah 13
yang
meliputi
kendal,
batang,Dan
pekalongan

2. Ekonomi

Kebumian

- 2019 Se –
provinsi
jawatengah

Tabel4.7beberapaprestasikegiatan
ekstrakurikulerOSN

C.AnalisisData

BerdasarkanhasilpenelitianyangdilakukandiSMA

N1Gemuhtentangmanajemenkepalasekolahdalam

meningkatkanmutuekstrakurikulerOlimpiadeSains

Nasional(OSN)diSMAN1Gemuh,makapeneliti

mengananalisissebagaiberikut:

a.Perencanaan(Planning)

Berkaitan dengan latarbelakang analisis

SWOTdigunakanpadaprogram ekstrakurikuler

OSNdiSMAN1Gemuhterdapatempathalyang

melandasi analisis digunakan yakni sebagai

berikut:
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a)Persainganantarsekolah

Berdasarkanjumlahsekolahnegeriyangada

dikabupatenkendal,terdapat97sekolahSMA

danSMK denganstatusnegeridanswasta

salahsatusekolahnegeriyaituSMAN1Gemuh.

Mengacudatatersebut,SMAN1Gemuhyang

notabenesebagaisalahsatusekolahberstatus

negeridikendalsudah semestinyamampu

menampilkanpotensiDankualitasnya.SMAN1

Gemuh diharapkan dapatterus berupaya

menyediakanpelayananyangterbaik.Kondisi

inisesuaidenganapayangdijelaskanoleh

FandyTjiptonoDanAnastasiaDianabahwa

meningkannya intensitas persaingan Dan

jumlahpesaingmenuntutsetiaplembagauntuk

selalu memeperhatikan kebutuhan Dan

keinginanmasyarakatsebagaikonsumenserta

berusaha memenuhi apa yang mereka

harapkandengancaramemberikan carayang

lebihmemuaskandibandingyangdilakukan

olehparapesaing.118

118FandyTjiptonoDanAnastasiaDiana.TotalQualityManagement
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Berkaitandenganhalini,kepalasekolah,

waka kesiswaan Dan ketua koordinasi

ekstrakurikulerOSNmenegaskanbahwaSMA

N 1Gemuhialahsalahsatusekolahyang

berstatus negeridikendal,maka dengan

adanyakompetisiantarsekolahlain,SMAN1

Gemuh harus ada pionerberupa peogram

ekstrakurikulerOSN.

Persainganantarsekolahmenjadisalahsatu

latarbelakanganalisisdigunakanpadaprogram

ekstrakurikulerOSN diSMA N 1 Gemuh.

Dengan demikian,persaingan dalam bidang

ilmupendidikanyangbertujuanuntukdapat

mencetakgenerasiunggulmerupakansesuatu

halyangbaik.

Persaingan antar sekolah merupakan

kompetisiyangbaik,karenamemilikitujuan

untukdapatmencetakSDM yangunggulDan

prosespendidikanyangberkualitas.Selainitu,

latarbelakangdigunakananalisisSWOTpada

program ekstrakurikulerOSN diSMA N 1

(yogyakarta:ANDI.2003)hlm64
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Gemuhyaknisebagaibahanperbaikanmutu

sekolahsaatinihinggakedepan.

b)kebutuhansekolahterhadapbelajarmengenai

pemahamanpesertadidikdibidangakademik.

Perbadingan tingkat pemahaman dan

intelegensipesertadidikyangberbedaa-beda

menyebabkanSMAN 1Gemuhmengadakan

program ekstrakurikulerOSN.Peserta didik

yang memiliki intelegensi sama dapat

dikembangkan dalam ekstrakuriuler OSN.

Harapannya,potensidan kualitas akademik

dapatmeningkatdan optimal.Kondisiini

dibuktikan dengan capaian prestasipeserta

didikekstrakurikulerOSNdibidangakademik

selalu meningkat selama beberapa tahun

terakhir,sebagaimanaterlihatpadatabel4.7

tentangrasiopencapaianprestasipesertadidik.

Sesuaidengahaltersebut,kpalasekolah,

wakakesiswaandanketuakoordinasiprogram

ekstrakurikuler OSN menegaskan bahwa

diadakannyaprogramekstrakurikulerOSNialah

dikarenakanadanyakeinginanpadabibitunggul
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yang berbeda dalam bentuk kemampuan

akademik yang lebih baik melaluiprogram

ekstrakurikuler OSN,sehingga pengelolaan

ekstrakurikuler OSN menjadi mudah

terkoordinasidenganbaik.

Berdasarkanaturandalam UU Nomor20

Tahun200336Ayat(2)yangmenyebutkan

bahwakurikulumpadasemuajenjangdanjenis

pendidikan dikembangkan dengan prinsip

diversifikasisesuaidengansatuanpendidikan,

potensidaerah,danpesertadidik.Kemudian

aturaninidijelaskankembalipadaayat (3)

yaitu penyusunan kurikulum memperhatikan

peningkatanpotensi,kecerdasan,danminat

pesertadidik.119Sesuaidenganaturantersebut,

proses kebutuhan sekolah terhadap belajar

mengenaipemahamanpesertadidikdibidang

akademik juga sangatmendukung program

ekstrakurikuler OSN dinilai sudah tepat

pelaksaanaannyadenganmelihatpotensiyang

dimiliki peserta didiknya, baik dalam

119Undang-undang.Nomer20Tahun2003,SistemPendidikan
Nasional.Pasal36ayat(2)Danayat(3)
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pengembangan akademik dan penguasaan

bidangsainstertentu.

c)kurangnyapeminatdanmencaribibitunggul

berdasarkanjumlahpesertadidikprogram

ekstrakurikulerOSN diSMA N 1 Gemuh,

terdapat15siswakelasXMIPAdan14siswa

kelasX,XIIPS.Mengacudatatersebut,SMAN

1 Gemuh perlu adanya sosialisasikepada

pesertadidikagartermotivasiuntukmengikuti

programekstrakurikulerOSN.

Halinisejalandenganapayangdisampaikan

kepalasekolah,wakakesiswaan dan ketua

koordinasiekstrakurikulerOSNbahwaprogram

ekstrakurikuler OSN kurang peminat dan

motivasi untuk mengikuti program

ekstrakurikuler OSN dengan demikian,

sosialisasidalamprogramekstrakurikulerOSN

yang bertujuan untuk dapat mencetak

meningkatkanmutudalambidangakademik.

Maka dari itu, sosisalisasi program

ekstrakurikuler OSN merupkan perekrutan

pesertadidikyangminatdibidangsiansdan
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untuk mencari bibit unggul untuk dapat

mempersiapkanSDM yangungguldanproses

pendidikanyangberkualitas.

d)MenghasilkanSDM BerprestasiTerutamadi

BidangAkademik.

Prestasi menjadi penunjang atas

keberhasilan diadanya program unggulan,

terutamadalam bidangakademik.Selainitu,

program ekstrskurikulerOSNjugadiharapkan

mampumenghasilkanSDM maupunlulusan

yangberprestasi.Analisisinilahmenyebabkan

SMA N 1 Gemuh selalu berbenah Dan

meningkatkan mutu. Sebagaimana data

prestasiyangdiraiholehSMAN1Gemuhpada

tabel4.7 terlihatbahwa SMA N 1 Gemuh

sebelum2015sangatminimprestasidibidang

akademik,namun pada yahun 2016 hingga

sekarang SMA N 1 Gemuh telah beberapa

mecaihprestasidibidangakademik.

Berkaitandenganhalini,kepalasekolah,

waka siswaan, Dan ketua koordinasi

ekstrakurikulrOSNjugamenyampaikanbahwa
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sekolahmenginginkansuatuprosespendidikan

yangpadaakhirnyaAdelaprestasisiswadi

bidangakademik.Makadariitu,latarbelakang

inimenjadibahanyangperludianalisissekolah

dalam pengadaan program ekstrakurikuuler

OSN,sekaligussebagaibentukalternatifdalam

memenuhituntutandalam menghasilkanSDM

yangberkualitas.

Darihasilyang diperoleh dilapangan

membuktikanbahwaSMAN1Gemuhdalam

melakukankegiatanekstrakurikulerOSN di

sekolahyangtelahdijawabrespondenserta

hasil wawancara, komponen pendukung

perencanaan kegiatan ekstrakurikuler OSN

diataranyayaitutujuanekstrakurikuler,rencana

kerja, pembinaan ekstrakurikuler, jadwal,

tempet latihan dan perekrutan guru

ekstrakurikulerOSN.Upayauntukmengetahui

potensi dan bakat serta memberdayakan

potensi peserta didik dalam program

ekstrakurikulerOSN yang mengukurrealita

dilapangankarenaSumberDayaManusia(SDM)

baikgurumaupuninpursiswayangbelumbisa
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mengikutisemuamatapelajarandalam OSN.

Selama inikepala sekolah sudah mencoba

menerapkan prinsip perencanaan walaupun

belummaksimal.

KegiatanekstraurikulerOSNyaitukegiatan

yang menjadiprogram kerja wakilkepala

sekolahbidangkesiswan.Dilakukansetiapawal

tahun ajaran baru. Perencanaan kegiatan

ekstrakurikulerOSNmenjadiprogram sekolah

dilakukan melalui rapat tim pengembang

sekolah(TPS)pihak-pihakyangterkaitdalam

kegiatanekstrakurikulerOSN.Halinisesuai

denganlampiranIIIPermendikbutNomer81A

Tahun 2013, perencanaan kegiatan

ekstrakurikuleryangmengacupadajenis-jenis

kegiatanyangmemuatunsururaiankegiatan,

target,sasaran,waktu,penanggung jawab

hinggasumberdana.

ProgramekstrskurikulerOSNpadadasarnya

diberikan/disediakanuntuksemuasiswasesuai

potensi,minat,bakatdan kemampuannya.

Tetapiseleksialambahwasiswayangbersedia
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sajayangdaftardanmengikutiekstrakurikuler

OSN.Halinididasarkanpadakebijakanyang

berlaku terhadap kemampuan sekolah,

kemampuanorangtua/masyarakatdankondisi

lingkungansekolah.

Programkerjaadalahlandasanyangdapatdi

jadikanpijakandalam pelaksanaankegiatan

agartujuanyangditerapkandapatdicapai.

Program kerja dapat berupa perencanaan

kegiatansebagailangkahawalsuatukegiatan,

denganperencanaanyangjelasdapatdiketahui

apayangmenjaditujuandiadakannyakegiatan

ekstrakurikulerOSN. Perencanaan kegiatan

ekstrakurikuler OSN yaitu proses

pengembangandanpenyusunanprogramkerja.

Dariuraiankegiatan,target,sasaran,waktu,

penanggungjawabhinggasumberdana.Yang

harussesuaidirencanakkandenganbaikdan

maksimalagartujuankegiatanekstrakurikuler

OSNtercapai. Dengandemikian,keberadaan

penyusunanprogram kerjasebagaikerangka

acuanyangjelasdalamsetiapbentukkegiatan

diharapkan mampu meminalisir adanya
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ketidaksesuaiaan antara tujuan kegiatan

denganpelaksanaannyadilapangan.Kerangka

acuanyangdimaksuddalam haliniyaitu

berupa perencanaan tentang pelaksanaan

kegiatanekstrakurikulerOSN.

Hasilwawancarapenelititentangkerangka

acuanatauperencanaanyangdibuatoleh

kepalasekolahdanwakakesiswaaanSMAN1

Gemuhmenunjukkanbahwaperencanaanyang

dibuatjelasacuandantujuannya. Dengan

mengadakanpelatihan,sudahdibuatkerangka

acuansiapayangmengikutikegiatan,jadwal

kegiatan, pemateri hingga dana yang

dibutuhkandalam kegiatantersebutsudahdi

persiapkan. Namun tim pengembang

sekolah(TPS)dengangurupembimbingadan

peserta didik kadang terkendala,umumnya

kegiatan yang dilakukan sekolah dalam

kaitannyapeningkatanprestasiekstrakurikuler

OSN. UntukmateriOSNdanmatapelajaran

sehariharibedauntuktingkatkesulitan,tingkat

sistem pembuatansoalbedaterkadangguru

ekstrakurikulerOSN kurangpersiapanmateri
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sehingga akhirnya hasilnya tidak makimal.

Tidak ada program yang dilakukan melalui

perencanaanbenar-benarmatang.

Berdasarkan hubungan tim pengembang

sekolah(TPS)dengangurupembimbingdan

pesertadidik,terjadikarenagurupembimbing

siswadisebabkanolehfaktortertentuyang

manapesertadidiktidakbisameraihprestasi

dalam perlomban karena kecenderungan

pesertadidikdaritahunketahunberbeda.

Perencanaandapatdikatakanbaikapabila

komponenpembinaanyangterdiridaritujuan

ekstrakurikuler, rencana kerja, pembinaan

ekstrakurikuler,jadwal,tempatlatihan dan

pemilihan guru ekstrakurikulerberada pada

kondisiyang idealuntuk mencapaitujuan

pembinaanyangdiharapkan.

Darihasilpengambilan data yang telag

dilakukantentangperencanaanprogramseperti

dikemukakandiatasperencanandiSMAN1

Gemuhterbilangcukupbaik.
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b.Pelaksanaan(Actuating)

Pelaksanaan pengelola kepala sekolah

ekstrakurikulerOSN diSMA N 1Gemuhdengan

dilakukan berbagai pertimbangan agar dapat

terlaksana dengan baik.tahapan yang dilakukan

dalam pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSNdi

SMAN1Gemuhadalahsebagaiberikut:

a)MenentukanPenanggungjawab

PelaksanaanekstrakurikulerOSNdiSMAN1

Gemuh dilakukan dengan menentukan

penanggungjawab kegiatan. Dalam kegiatan

ekstrakuriulerOSN yangbertangungjawabyaitu

kepala sekolah,waka kesiswaan,koordinator

ekstrakurikuler OSN, dan guru pembimbing

ekstrakurikulerOSN.

Berdasarkan penanggungjawab setiap

kegiatanekstrakurikulerOSNdisesuaikandengan

bidangguruataukeahliangurudalam mengajar

matapelajaranbidangsains.

b)MenentukanJadwalPelaksanaan

PelaksanaanekstrakurikulerOSNdiSMAN1
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Gemuh dilakukan dengan menentukan jadwal

pelakanaan.Dapatdipahamibahwapelaksanaan

kegiatanekstrakurikulerOSN dilakukandengan

menetapkan jadwal setiap kegiatan dengan

memperhatikan kesiapan guru pembina dan

kesiapansiswadilingkungansekolah.

Penentuan jadwallatihan ditentukan lewat

musyawarahantarawakakesiswaan,koordinator

ekstrakurikulerOSN,pembimbing dan peserta

ekstrakurikuler OSN. Pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler OSN di SMA N 1 Gemuh

dilaksanakandisetiaphariselasa,rabu,dankamis

setelahselesaikegiatanbelajarmengajar.Jadwal

kegiatantelahdisusunsesuaidenganjadwalyang

sudahdibuat.

c)MenentukanMateriKegiatan

Dalam pelaksanaan ekstrakurikuler OSN

dilakukan penentuan materi yang akan di

sampaikankepadasiswa.Pelaksanaankegiatan

ekstrakurikulerOSN sudah ada materiyang

ditetapkan,UntukkoordinatorekstrakurkulerOSN

mempunyai rencana pembelajaran mengenai
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kegiatanpembelajarandanmateriyangakandi

pelajariserta metode yang digunakan tidak

terdokumentasi. D apat di pahami bahwa

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler OSN

dilakukandenganmenetapkanmaterikegiatan.

AdapunmaterikegiatanekstrakurikulerOSNyaitu

untukkelasMIPAmateriyangdipelajariyaitu

biologi,Astronomi,fisika,kimiadanmatematika,

sedangkanuntukkelasIPSmateriyangdipelajari

yaitu ekonomi,matematika Ips,geografidan

kebumian.

d)MenentukanTujuanPencapaian

PelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSN di

SMAN1Gemuhdilakukandenganmenentukan

tujuan pencapian setiap kegiatan. Bahwa

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler OSN

memilikitujuanagarsiswadapatberkembang

dalam sains dan memajukan sekolah gemuh

dalambidangakademik.

Dengandemikian,bahwapelaksanaankegiatan

ekstrakurikuler OSN bertujuan untuk

meningkatkanmutudibidangakademik,mencari
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bibitunggul,memajukan,memperkenalkandan

wadah ekstrakurikulerOSN bagisiswa yang

berprestasidibidangakademik,danmendorong

pesertadidikberkompetisidanbersaingsecara

baikdalamranahOlimpiadeSainsNasional(OSN).

c.Evaluasi(Evaluating)

Perencanaan tidakdapatterlepasdariunsur

pelaksanaandanevaluasi.Jikadalam perencanan

diperlukanevaluasiagartidakterjadipenyimpangan,

makadalam pelaksanaanprogram jugadilakukan

pengawasan dan evaluasiagarkinerja program

kegiatanekstrakurikulerOSN Danhasilnyasesuai

denganperencanaan.

Evaluasidapatdiartikansebagaisalahsatu

kegiatan untukmengetahuirealisasiperilaku dan

kinerja guru di sekolah,dan apakah tingkat

pencapauantujuanpendidikansesuaidenganyang

dikehendaki,selanjutnyaapakahperludiadakan

perbaikan.

EvaluasikegiatanekstrakurikulerOSNdiSMAN
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1Gemuhdilakukan2kalidalam setahunyaitudi

akhirsemester.evaluasiitumeliputi1)testertuli

danpraktik,2)rapatkoordinasirim ekstrakurikuler

OSN.Untuk tes tertulis hanya dilakukan untuk

mengujipengetahuansiswatentangmateriyang

telah di sampaikan. biasanya pembimbing

ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuhlebihsuka

langsung prakatik karena siswa mendapatkan

pengalaman langsung.Jadipeserta didik bisa

langsangmenerapkanapayangsudahdipelajaridari

gurunyasepertipembelajarandikelassehari-hari.

Evaluasidilakukan dengan berbagaipihakdi

lembaga sekolah. Evaluasi program kegiatan

ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuhdilaksanakan

secara kontinyu dan berkelanjutan. Setiap

satuminggu sekali furu ekstrakurikuler

menyampaikan laporan kepada koordinator

ekstrakurikulerOSN.KoordinatorekstrakurikulerOSN

memeberikan laporan kepada bagian kesiswaan

sebulansekali.Kepalasekolahmenerimalaporan

daribagiankesiswaansetiapakhirtahun.Satutahun

sekalilaporanitudiberikankepadakepalasekolah.

Namunpadasaattertentuadajugapelaporansecara
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mendadak(laporaninsidental)jikaditemukanhalhal

yangsulitdiatasi.120

Dalam pembahasanevaluasimerujukkepada

tujuan adanya evaluasiAdela untuk mencapai

kualitasterhadapprogram yangdijalankan,maka

segerakan untuk melakukan perubahan dan

perbaikan.Evauasiprogram ekstrakurikulerOSNdi

SMA N 1 Gemuh sudah hampirsesuaidengan

PermendiknasNomer49Than2007,dimanapenilian

yang dilaksanakan antara lain evaluasiprogram,

evauasi diri, evaluasi rencana pembelajaran,

kehadiran,keaktifansiswadalam pembelajarandan

hasilpraktikum siswa.Dilihatdarikomponen

evaluasitersebut,sekolahmenyadarikekuatandan

kelemahan dengan melakukan analisis SWOT

sehingga kegiatan terakhir ekstrakurikuler OSN

melakukanevaluasiuntukperbikanhalhalyang

belummaksimal. Walaupun demikian,evaluasi

program ekstrakurikulerOSN diSMAN 1Gemuh

terbilangcukupbaik.Halinidibuktikandarihal

penelitian dengan metodeobservasi,wawancara,

dandokumtasi.Pembinaandikatakanbaikkarena
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disebabkan faktor pembinaan sudah memiiki

perencanaanprogramyangterstruktur,pelaksanaan

programyangteraturdanevaluasiyangcukup.

Evaluasiprogram kegiatanekstrakurikulerOSN

dimaksudkan untukmemperoleh data/informasi

mengenaitingkatkeberhasilanyangdicapaisiswa.

Penilian dapatditetapkan sewaktu-waktu untuk

menetapkantingatkeberhasilansiswapadatahap

tertentuDanuntukjangkawaktutertentuberkenaan

denganprosesdanhasilkegitanekstrakurikulerOSN.

PenilaianprogramekstrakurikulerOSN menekankan

padapenilaiantesdanprestasisiswayangdapat

meningkatkan tingkatujuk perilaku belajar/kerja

siswa.121

d.FaktorPendukungdanPenghamba

Dengan adanya faktor pendukung, semua

kegiatanekstraurikulerOSN akanberjalanlancar

sesuaidenganharapanyangdiinginka.Sedangkan

dengan adanya faktor penghambat dalam

121Kompri.manajemenpendidikan:komponen-komponen
elementerkemajuansekolah.Hlm245
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pelaksanaankegiatanekstrakurikulerOSNdiSMAN

1 Gemuh dapat meningkatkan kualitas Dan

kelancaranapabiladitangaidandikelolasecarabaik

danbenar.

Faktorpendukungdalam pelaksanaankegiatan

ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuhadalahfaktor

internalyaitumotivasidansemangatpesertadidik

dalam belajarmenjadilebihbaiklagi,siswayang

memilikimotivasibelajardankesungguhandalam

mengikuti ekstrakurikuler OSN lebih mampu

meningkatkanpotensidirinyadanlebihcepatdalam

memahamimateri.Haldiatasselarandenganteori

yang mengatakan bahwa motivasididefinisikan

sebagaikondisifisiologidanpsikologiyangadapada

diri sesorang yang dapat mendorong untuk

melakukansuatukegiatanuntukmemperolehtujuan

dalam belajar.Motivasibelajarmunculdaridiri

seseorangataubisadariluarnya,motivasiyang

tinggiperlu dimilikioleh seseorang agardapat

mencapaitujuan yang telah diencanakan secara

efektif.122

122SetianiN,BudiSantoso,DanKurjono.“selfRegulated
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Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor

pendukungyangtakkalahpentingyangberasaldari

pembimbingguru,motivasidariguru,teman-teman

dandukungandariorangtuasertapihaksekolah

yang selalu memberikan memotivasi dan

memfasilitasikebutuhanterkaitekstrakurikulerOSN

sepertisaranadanprasarana,sumberdana.Halini

selarasdenganteoriyangmengatakanbahwaada

faktoryangberpengaruhtehadapprestasipeserta

didik.Faktorpendukungnyabisaberasaldarifaktor

eksternalyaitu pertama sekolah,jika sekolah

memiliki guru yang profesional, sarana dan

prasaranayangmemadai,sertalingkungansekolah

yagmendukung,makaprestasipesertadidikakan

meningkat,kedua keluarga,kondisi dan latar

belakang keluarga memilikipengaruh terhadap

pencapaianprestasiakademikanak.123

Selain adanya faktor pendukung dalam

pelaksanankegiatanekatrakurikulerOSNadapula

learningandAchievenmentMotivationtoStudentAcademik
Procratination”jurnalmanajerial,Vol.3No.4januari2018
123FarahamdanDanalhamdu.2015“subjetivewelbeingDan
prestasibelajarsiswaakselerasiMAN3Palembang”.PSIKIS-
JunalPsikologiIslam.Vol.1.No.2.2015
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faktor penghambat yang dapat menghambat

jalannyakegiatanekstrakurikulerOSN.Faktoryang

menghambatjalannyakegiatanekstrakurikulerOSN

diSMAN1Gemuhyaitukehadiransiswa,mencari

bibitunggul,kesulitanpembuatanmateri-materi

OSN,gurupembinakurangmempersiapkanmateri

OSNDanmasalahwaktupembinaansiswa.

Cara mengatasi hambatan tersebut pihak

sekolahmelakukanberbagaihalyaitumembantu

siswauntukmengetahuiberkemampuanatautidak,

pembinaanguruekstrakurikulerOSN,kepalasekolah

danguruekstraOSNharusbisamemotivasisiswa

agarbisaikutdalam program ekstrakurikulerOSN.

Denganpenangananyangbaikdanbenar,dapat

menjadikan kegiatan ekstrakurikuler OSN lebih

berkembangdanmeningkatmenjadilebihbaik.

Berdasarkan data tersebutdiatas dapatdi

simpulakanbahwafaktorpendukungdalamkegiatan

ekstrakurikulerOSN diSMA N 1GemuhAdalah

saranadanprasarana,danakegiatan,siswayang

berkompeten, dan guru. Sedangkan faktor

penghambatnyayaituterletakpadakehadiransiswa,
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mencaribibitunggul,danmasalahwaktu.

e.MutuEkstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuh

Dalam meningkatkan mutu merupakan

pengembanganprogram ekstrakurikulerOSN ,di

antaranyamemajukanOSN dikabupaten,memilih

siswa yang ingin berkembang dalam sain,

memajukandanmemperkenalkanSMAN1Gemuh

dalam kancah dunia pendidikan terutama di

kabupaten,provinsidannasional,danmendorong

siswabisaberkompetensidalamranahOSNdengan

sekolah-sekolahyangadadijawahtengah.

DalamupayapeningkatanmutuekstrakurikulerOSN

disebuah sekolah keberadaan seorang kepala

sekolahsangatdiperlukan,karenaseorangkepala

sekolahmemilikiperanbesardalamorganisasiyang

dipimpinnya.Terlebih dalam upaya peningatan

kualitas,dimanakualitasakanmenentukanposisi

daneksitensisebuahlembagapendidikan.Lembaga

penddikanyangberkualitas,jugaakanmemilikiinput,

prosesdanoutputyangberkualitas.

Peningkatanmutuprogram ekstrakurikulerOSNdi

SMAN1Gemuhdalam tahunterakhir2020belum

bisaberbicarabanyak,karenadenganadanyatujuan
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ekstrakurikulerOSN,program ekstrakurikulerOSN,

SusunanorganisasipembinaanekstrakurikulerOSN,

Pembagiantugaspengurus,Saranadanparasarana

ekstrakurikulerOSN,Sumberdana,dan Rencana

pembelajaranekstrakurikulerOSNsudahcukupbaik.

Dengandemikianbahwaterlihatkualitassesuaihasil

daripencapian prestasidalam kompetisiOSN.

Dengandemikiankepalasekolahmemutuskanuntuk

menundasampaisumberdayamanusia(SDM)benar

-benarsiap,danmengukurrealitadilapanggan

karena sumberdaya manusia (SDM)baik guru

maupuninputsiswayangmasukdalam kondisi

belum memungkinkanuntukbisamengikutisemua

mata pelajaran OSN.Terutama kepala sekolah

sebagaipusatpengambilankeputusandankebijakan

dilingkungansekolah.

D.KeterbatasanPenelitian

Penelitianinidapatdikatakanjauhdarisempurna,

tapisetidaknya hasilpenelitian inidapatdiambil

manfaatnya dan dijadikan referensi untuk

dikembangkanlagikearahyanglebihbaik.Penulis
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menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam

memperoleh data dalam penelitian. Adapun

keterbatasanpadawaktupenelitianyangdirasakan

olehpenelitidalam penelitianinidiantaranyasebagai

berikut:

1.Keterbatasanwaktu

Penelitianyangdilakukanketerbatasanoleh

waktu.Karenawaktuyangdigunakansangat

terbatas,maka hanya dilakukan penelitian

sesuaikeperluan yang berhubungan saja.

Walaupunwaktupenelitiancukupsingkatakan

tetapibisa memenuhisyarat-syaratdalam

penelitian.

2.Keterbatasantempat

PenelitianyangdiakukandiSMAN1Gemuh

dandibatasipadatempattersebut.Halini

memungkinkandiperolehhasilyangberbeda

jikadilakukanditempatyangberbeda.Akan

tetapikemungkinantidakjauhberbedadari

hasilpenelitianini.

3.Keterbatasankemampuan
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Suatu penelitian tidak lepas dari

pengetahuan, di sadari bahwa penelitian

mempuyai keterbatasan kemampuan,

khususnyadalampengetahuanuntukmembuat

karya ilmiah. Tetapi telah diusahakan

semaksimal mungkin untuk melakukan

penelitiansesuaidengankemampuankeilmuan

sertabimbingandaridosenpembimbing.



168

BABV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan temuan penelitian yang

dilakukan,berjudul“ManajemenKepalaSekolahdalam

Meningkatkan Mutu Ekstrakurikuler Olimpiade Sains

Nasional(OSN)diSMAN1Gemuh”makapenelitidapat

menyimpulkanhal-halberikut:

a.Perencanaan(planning)
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Program ekstrakurikulerOSN diSMAN 1Gemuh

dilatarbelakangiolehadanyabeberapamasalahyang

berkaitan pada sekolah, diantaranya ialah: (a)

persaingan sekolah yang semakin ketat,(b)

kebutuhan sekolah terhadap belajar yang

disebabkanolehadanyaproblematikamengenai

pemahamanpesertadidikdibidangakademik(c)

kurangnyapeminatDanmencaribibitunggul(d)

tuntutanbagisekolahuntukmampumenghasilkan

SDM berprestasiterutamadibidang akademik.

MakadariituanalisisSWOTdigunakanuntukbahan

evaluasiDanpeniliansekolahuntukmenjadikan

alasandalammempertahankanDanmeningkatkan

kualitassertatujuanprogram ekstrakurikulerOSN

diSMAN1Gemuh.

Perencanaan kegiatan ekstrakurikulerOSN yang

dilaksanakan diSMAN1Gemuhsudahditerapkan

dengan baik dengan indikatorperencanaan yang

dilakukan sesuaitargetDan sasaran. Sedangkan

perencanaankegiatanekstrakurikulerOSNdilakukan

setiapawaltahunajaranbaru.Perencanaandilakukan

oleh kepala sekolah,wakilkepala sekolah bidang

kesiswaan,koordinatorkegiatanekstrakurikulerOSN,

Danparagurupembimbing.UntukjadwalDanwaktu
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DansumberdanakegiatanekstrakurikulerOSNpundi

susun secara sistematis sesuai dengan tujuan

programkerjakegiatanekstrakurikulerOSNdiSMAN1

Gemuhyaitumembentuktim workDanmenyusun

strukturorganisasiyangbertugasmerancangprogram

ekstrakurikuleryangsolid.Sehinggapengorganisasian

kegiatan ekstrakurikuler OSN terstruktur.Namun

dalam perencanaan terkadang ada kendala, di

antaranya program yang disusun belum berjalan

denganlancarkarenaSumberDayaManusia(SDM)

baikgurumaupuninputsiswabelummemungkinkan.

b.Pelaksanaan(Actuating)

PelakanaanekstrakurikulerOSN diSMA N 1

Gemuhadalahmenentukanpenanggungjawabyang

melaksanakan setiap kegiatan.Menentukna jadwal

pelaksanaanagardapatdilakukanbersamadengan

siswadangurupembina.Menentukanmaterikegiatan

dan menentukan tujuan pencapaian agar dapat

dilakukanevaluasipadaakhirpelaksanaan.

c.Evaluasi(Evaluating)

EvaluasiyangdilakukandiSMAN 1Gemuhbahwa

pelaksanaanevaluasidiakukandalam beberapatahap.

Pertama, tiap minggu, guru menyampaikan hasil

evaluasinya kepada koordinatorekstrakurikulerOSN,
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kedua,tiap bulan koordinatorekstra menyampaikan

kepada waka kesiswaan dan ketiga,akhir tahun

dilaporkan kepada kepala sekolah.dan dilaksanakan

dengantertibdanlancar.Teknikevaluasinyameliputites

tertulis untuk mngetahuitingkatkeberhasilan siswa.

Kemampuan siswa dalam mempraktikan keahlian

dibidangnyayangsudahdipelajaridankehadiransiswa

sertakeaktifansiswadalampembelajaran.Kemudiantim

workkegiatan ekstrakuriulerOSN mengadakan rapat

koordinsigurupengambilankeputusanhasilkegiatan

ekstrakurikulerOSN.

d.FaktorPendukungdanPenghambat

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikulerOSNdiSMAN1Gemuhadalahfaktor

internalyaitumotivasiDansemangatpesertadidik

dalam belajarmenjadilebihbaiklagi,siswayang

memilikimotivasibelajarDankesungguhandalam

mengikuti ekstrakurikuler OSN lebih mampu

meningkatkanpotensidirinyaDanlebihcepatdalam

memahamimateri.Sedangkanfaktoreksternalyaitu

faktorpendukung yang tak kalah penting yang

berasaldaripembimbingguru,motivasidariguru,
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teman-temanDandukungandariorangtuaserta

pihaksekolahyangselalumemberikanmemotivasi

Danmemfasilitasikebutuhanterkaitekstrakurikuler

OSN sepertisaranaDanprasarana,sumberdana.

Sedangkan faktorpenghambatjalannya kegiatan

ekstrakuriulerOSN diSMA N 1 Gemuh yaitu

kehadiransiswaDanmasalahwaktu.Misalsiswa

sudah merasa capek pada saatpembimbingan

ekstrakurikulerOSNberjalan.

e.Kualitas

KualitasekstrakurikulerOSNadanyamanajemen

kepalasekolahdiSMAN1Gemuhcukupbaik.Karen

terlihatkualitasyangsesuaihasil daripencapian

prestasidalam kompetisiOSN.kepala sekolah

memutuskanuntukmenundasampaisumberdaya

manusia(SDM)benar-benarsiap,mengukurrealita

dilapanggankarenasumberdayamanusia(SDM)

baikgurumaupuninputsiswayangmasukdalam

kondisibelum memungkinkanuntukbisamengikuti

semua mata pelajaran OSN.Terutama kepala

sekolahsebagaipusatpengambilankeputusanDan
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kebijakandilingkungansekolah.

B.Saransaran

Dariserangkaiananalisisdankesimpulandaripeneliti,

dengansegalakerendahanhati,penulisakanmengajukan

beberapa saran yang sekiranya bisa menjadibahan

pertimbangan,diantaranya:

1.Kepadainstitusi,diharapkankepalasekolahSMAN1

Gemuhdisarankanagarsistempengelolaanterhadap

program kegiatan ekstrakurikulerOSN disekolah

hendaknyadiunggulkanDanditingkatkanagarselalu

bertahanDanberkualitassehinggamenjadilebihbaik

dalamprogramkegiatanekstrakurikulerselanjutnya.

2.Kepada akademik, diharapkan untuk lebih

meningkatkanupayadalammengembangkanpotensi

yangdimiliki,agarsiswamempuyaikeahliansesuai

dengankompetensinya.Sehinggaprosespendidikan

yangbaiktentunyaharusdidukungdenganSumber

DayaManusia(SDM)yangbaikpula,yangdalam hal

iniyaitugurudansiswa.Maka,jikahaldemikiansudah

diatasi,pendidikan kedepan semakin baik,dan

tentunya bermutu sehingga dapat menghasilkan

generasibangsayangbermutu.
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3.Kepadasiswadisarankanagarlebihmemaksimalkan

danmemanfaatkankegiatanekstrakurikulerdiSMAN

1GemuhtermasukekstrakurikulerOSNdenganbaik

agarkualitassekolahDanprestasiakademikDannon

akademiksiswalebihmeningkat.

C.KataPenutup

Dengan memanjatkan pujisyukurkepadaAllah

SWT,alhamdulilah penulis dapat menyelesaikan

pembuatan skripsiini.Penulis menyadaridalam

pembuatannya terdapat banyak kesalahan dan

kekurangan.Semata-matabukankarenakesengajaan

akan tetapimurnidariketerbatasan pengetahuan

penulis,oleh karena itu kritik dan saran penulis

harapkanuntukkaryaselanjutnya.Penulisucapkan

terimakasihkepadasemuapihakyangmembantu

dalampembuatanskripsiini.Semogaskripsiinidapat

bermanfaatbagisemuapihakyangberkepentingan

sertabagiparapembaca.
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Lampiran1.PedomanObservasi

PEDOMANOBSERVASI

Aspek-aspekyangdiamatimeliputi:

1.MengamatilokasiDankeadaandisekitarsekolah

2.MengamatiKondisisaranaDanprasaranayang

terdapatdiSMAN1Gemuh(berkaitandengan

temapenelitian)
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LAMPIRAN2.PedomanDokumentasi

PEDOMANDOKUMENTASI

MencariDanmengidentifikasi:

1.Strukturorganisasi

2.Saranadanprasaran

3.Datasiswayangmengikutikegiatanekstrakurikuler
OSN/pertahun

4.DatagurupembimbingkegiatanekstrakuriulerOSN

5.Dataperlombaanyangpernahdikutiolehsiswa
yangmengikutilombaOSN

6.Dokumenmateri/silabuspembelajaranyang
diberikandalamkegiatanekstrakurikulerOSN

7.FotokegiatanekstrakurikulerOSN
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Lampiran3.Pedomanwawancara

PedomanWawancaraPenelitian

ManajemenKepalaSekolahdalamMenigkatkanMutu
EkstrakurikulerOlimpiadeSainsNasional(OSN)diSma

Negeri1Gemuh

A.PedomanWawancarakepadaKepalasekolah

1.PedomanUmum

a.Sudahberapalamabapakmenjabatmejadi
kepalasekolah?

b.Bagaimana bapak menjalankanmanajemen
disekolah?

c.Bagaimana visiDan misibapakmemimpin
sekolasini?

d.Bagaimana latar belakang kegiatan
ekstrakurikulerOSNdiadakan?

e.Apa tujuan kegiatan ekstrakurikulerOSN di
adakan?

f.Tahun berapa pertama kali kegiatan
ekstrakurikulerOSNdiadakan?

g.Materiapa saja yang dipelajaripada saat
kegiatanekstrakurikulerOSN?

h.Bagaimana cara penentuan materikegiatan
ekstrakurikulerOSN?

i. Selama itu, apa saja langkah- langkah
manajemen/strategi yang bapak terapkan
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dalam upaya meningkatkan mutu kegiatan
ekstrakurikulerOSNdisekolahini?

j. Siapasajakahyangtelahbapaklibatkandalam
langkah-langkahtersebut?

k.Apakah langkah- langkah tersebut sudah
signifikan dalam upaya meningkatkan mutu
ekstrakurikulerOSNdisekolahini?

l. HinggasaatiniDanbeberapastrategiyang
bapakupayakan dalam meningkatkan mutu
tersebut,apakah semua terrealisasidengan
baik?ApasajayangtelahDanbelum?alasan??

m.Bagaimana daya dukung kegiatan
ekstrakurkuler OSN disekolah ini?Apakah
kegiatan ekstrakurikuler OSN memberikan
kontribusibuatsekolahuntukmeningkatkan
mutupendidikandisekolahini?

2.PedomanKhusus

a.Perencanaan

1)apasajayangmenjadipertimbangandalam
perencanaankegiatanekstrakurikulerOSN
tersebut?

2)Siapasajayangterlibatdalampenyusunan
rencana kegiatan ekstrakurikuler OSN
tersebut?

3)Bagaimana perencanaan kegiatan
ekstrakurikulerOSN?

b.Pelaksanaan
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1)Apafaktorpendukungdalam pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikulerOSN disekolah
SmaN1Gemuh?

2)Apafaktorpenghambatdalampelaksanaan
kegiatan ekstrakurikulerOSN disekolah
SmaN1Gemuh?

3)Siapa yang terlibatdalam pelaksanaan
kegiatanekstrakurikulerOSN?

4)SiapasajayangmenentukantugasDan
tangungjawabsetiapyangterlibatdalam
pelaksanakegiatanekstrakurikulerOSN?

5)Siapa yang mendelegasikan/wewenang
yangsesuaidenganpelaksanaankegiatan
ektrakurikulerOSN?

6)Siapayangmelakukansosialisasikegiatan
ekstrakurikulerOSN?

7)HariDanjam berapapelaksanaankegiata
ekstrakurikulerOSN?

8)Dimana lokasi pelaksanaan kegiata
ekstrakurikulerOSN?

9)Bagaimana cara penilaian kegiatan
ekstrakurikulerOSN?

10)Bagaimanacarabapakmengimplementasi
perencanaandarikegiatanekstrakurikuler
OSN?

c.Evaluasi
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1)Apakah ada evaluasi kegiatan
ekstrakurikulerOSN?

2)Apa tujuan dari evaluasi kegiatan
ekstrakurikulerOSN?

3)Siapasajayang terlibatdalam evaluasi
kegiatanekstrakurikulerOSN?

4)Kapan dilakukannya evaluasi kegiatan
ekstrakurikulerOSN?

5)Bagaimana sistem evaluasi kegiatan
ekstrakurikulerOSN?

6)Berapakalidalam satutahundilakukan
evaluasinya?

7)Apakah pembimbing dilibatkan dalam
evaluasiini?

8)Apakahadatindaklanjutdarihasilevaluasi
tersebut?

9)Sejauhinibagaimanahasilyangdiperoleh
darikegiatanekstrakurikulerOSN?

10)Apakah ada peningkatan daritahun ke
tahununtukkegiatanekstrakurikulerOSN?

11)Bagaimanaevaluasiyangbapaklakukan
untukmeningkatkanmutuekstrakurikuler
OSN?

B.PedomanWawancaraKepadaWakaKesiswaan

1.Apakah manajemen dalam meningkatkan mutu
ekstrakurikulerOSNdisinisudahditerapkandengan
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baik?

2.Sebagaiwaka kesiswaan,bagaimana pendapat
bapak/ibu tentang mutu ekstraurkulerOSN di
sekolahini?

3.Selamakepalasekolahmenjabatsebagaikepala
sekolah dari tahun ke tahun apakah mutu
ekstrakurikulerOSNmengalamipeningkatanatau
malahmenurun?

4.Menurutbapak/ibubagaimanakondisikegiatan
ekstrakurikulerOSN SMAN1Gemuhdilihatdari
input,prosesDanoutoutnya?

5.Apasajakahlangkah-langkahstrategiyangtelah
kepala sekolah terapkan dalam upaya
meningkatkanmutuekstrakurikulerOSNdisekolah
ini?

6.Apasajafaktoryangmempengaruhikeberhasilan
kepala sekolah dalam meningkatkan mutu
ekstrakuriklerOSNdisekolahini?

7.Apa saja faktor yang dirasa menghambat
keberhasilankepalasekolahdalam meningkatkan
mutuekatrakurikulerOSNdisekolahini?

8.Apakah peserta didik yang mengikuti
ekstrakurikuler OSN banyak peminatnya Dan
jumlahnyaberapa?

9.Apakah peserta didik yang sudah mengkuti
kegiatan ekstrakurikuler OSN bisa mengikuti
kegiatanekstrakurikulerlain?
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10.Berapagurupembimbingkegiatanekstrakurikuler
OSN?

11.Jikapesertadidikyangikutkegiatanekstrakurikuler
OSN digabungdaribeberpakelas,bagaimana
dalampemyampaianmatarinya?

12.Siapa yang menjadisasaran dalam kegiatan
ekstrakurikulerOSN?

13.Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti
kegiatanekstrakurikulerOSN?

14.Apakahadaevaluasidisetiapakhirpembelajaran?

15.Sejauhinibagaimanahasilyangdiperolehpeserta
didiksetelah mengikutikegiatan ekstrakurikuler
OSN?Apakahpernahmemenangkanlomba?

16.Apakah ada faktorpendukung dalam kegiatan
eksraurikulerOSN?

17.Apakahadafaktorpenghambatdalam kegiatan
ekstrakurikulerOSN?

18.Apakah ada kegiatan atau laporan yang harus
dibuatsetelahprosespembelajaranterakhir?

19.Kapan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler OSN
dilakukan?

20.ApakahkegiatanekstrakurikulerOSNmemberikan
kontribusibuatsekolahuntukmeningkatkanmutu
pendidikandisekolahini?

21.Bagaimanametodepembelajaranyangdigunakan
dalampelaksanaanekstrakurikulerOSN?
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C.PanduanWawancaraKepadaPembimbing

1.Berapa lama bapak/ibu mengajar/pembimbing
kegiatanekstrakurikulerOSN?

2.Selama itu,daritahun ke tahun apakah mutu
ekstrakurikulerOSNmengalamipeningkatanatau
malahpenurun?

3.Apakendalayangseringditemukanpadasaat
mengajarmateriOSNdikelas?

4.Apakahbapak/ibumelakukansosialisasikegiatan
ekstrakurikulerOSNdikelas?

5.Apa tujuan yang hendakdicapaioleh program
kegiatanekstrakurikulerOSNdisekolahini?

6.Apakahbapakatauibupernahmengikutipelatihan
khusussebagaiguru/pelatihekstrakurikulerOSN?

7.Menurutbapak/ibubagaimanakondisiSMAN1
Gemuhdilihatdariinput,prosesDanoutoutnya?

8.Menurutbapak/ibubagaimanamanajemenkepala
sekolahdalam meningkatkanmutuekstrakurikuler
OSNdisekolahini?

9.Apasajakahlangkah-langkahstrategiyangtelah
kepala sekolah terapkan dalam upaya
meningkatkanmutuekstrakurikulerOSNdisekolah
ini?

10.Apasajafaktoryangmempengaruhikeberhasilan
kepala sekolah dalam meningkatkan mutu
ekstrakuriklerOSNdisekolahini?



190

11.Apa saja faktor yang dirasa menghambat
keberhasilankepalasekolahdalam meningkatkan
mutuekatrakurikulerOSNdisekolahini?

12.Apakah semua peserta didik yang ikut
ekstrakurikulerOSNinisesuaidenganminat,bakat
Dankeinginanmerekasendiri?

13.Menurutpengamatanibu/bapak,aspekapayang
paling menonjol pada peserta didik setelah
mengikutikegiatanekstrakurikulerOSN?

14.Prestasiapa yang pernah diraih darikegiatan
ekstrakurikulerOSN?

15.ApakahkegiatanekstrakurikulerOSNmemberikan
kontribusibuatsekolahuntukmeningkatkanmutu
pendidikandisekolahini?

16.Apakah kepala sekolah aktifdalam memantau
pelaksanankegiatanekstrakurikulerOSNdisekolah
ini?

17.Bagaimana manajemen/pengelolaan kepala
sekolahdalam meningkatkanmutuekstrakurikuler
OSNdisekolahinibaikperencanaan,pelaksanaan
Danevaluasinya?

18.Bagaimanausahabapak/ibuuntukmeraihprestasi
dalamkegiatanekstraakaurikulerOSNtersebut?

19.Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan
ekstrakurkulerOSNdisekolahini?

20.Bagaimanadayadukungkegiatanekstrakurikuler
OSNdisekolahini?
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21.Bagaimanametodepembelajaranyangdigunakan
dalampelaksanaanekstrakurikulerOSN?

D.PedomanWawancaraKepadaSiswa

1.Apa motivasi anda mengikuti kegiatan
ekstrakurikulerOSN?

2.Dalam satu kelas,berapakah yang mengikuti
kegiatanekstrakurikulerOSN?Bagaimanamenurut
andamutu/kualitasdarikegaia

3.tanekstrakuriulerOSN?Apakahsetiaptahunada
peningkatan

4.mutu/kualitasekstrakurikulerOSN?

5.Bagaimanamenurutandaperankepalasekolah
dalam meningkatkanmutuekstrakurikulerOSNdi
sekolahini?

6.Apa dampak dari penigkatan mutu/kualitas
kegiatanekstrakuriulerOSN?

7.Apasajakegiatanyangdapatmeningkatkanmutu
ekstrakurikulerOSN?

8.Bagaimanasistemevaluasiyangkalianjalani?

9.Adaberapaorangtemanandayangikutdalam
kegiatanekstrakrikulerOSN?

10.Apakahmateriyangdiajararkansulit?

11.Apakahkegiatanekstrakurikulerinimenyenangkan?

12.Apakahandamengikutikegiataniniataskeinginan
sendiriataudisuruhsamaorangtua/guru?
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13.Apakah anda mendapatkan juara, jika ada
perlombaandisekolahataudiluarsekolah?

14.Apakahadaperbedaannilaiandasebelum Dan
sesudahmengikutikegitanekstrakurikulerOSN?

15.ApakahkegitanekstrakurikulerOSN yanganda
ikuti memangbenar-benarsesuaidenganminat
Danbakatanda?

16.Menurut anda apakah proses pembelajaran
ekstrakurikurikulerOSNsudahberjalandenganbaik?

17.Bagaimanametodepembelajaranyangdigunakan
dalampelaksanaanekstrakurikulerOSN?
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Lampiran4.Dokumtasi

DOKUMENTASI

DokumentasiwawancaradenganbapakDrs.SAHIRI,M.Pd
(kepalasekolahdiSMAN1Gemuh)

DokumentasiwawancaradenganibuPujiLestari,S.Pd
(wakilkepalasekolahbidangkesiswaandiSMAN1

Gemuh)
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DokumentasiwawancaradenganibuUmiKulsumS.Pd
(koordinorekstrakurikulerOlimpiadesainsnasional)

DokumtasiwawancaradenganbapakMaskuriS.Pd(guru
pembimbingekstrakurikulerolimpiadesainsnasional)

DokumtasiwawancaradengansiswaJahwahirulFuadi
(siswayangmengikutiekstrakurikulerolimpiadesains

nasional)
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DokumentasiPembinaanEkstrakurikulerOlimpiadeSains
Nasional(OSN)diSMAN1Gemuh

Dokumentasiprasaranaekstrakurikulerolimpiadesains
nasional
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DokumentasiBangunanSMAN1Gemuh
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