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ABSTRAK
Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah membentuk manusia yang
seutuhnya. Manusia yang seutuhnya adalah manusia yang seluruh aspek
kepribadiannya berkembang secara optimal dan seimbang, baik aspek ketakwaan
terhadap Tuhan, intelektual, emosi, sosial, fisik, maupun moral. Siswa merupakan
subyek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan
ketrampilan yang diperlukan. Sehingga diperlukan layanan bagi siswa untuk
mengembangkan potensi yang dimiliki siswa secara maksimal. Layanan
kesiswaan sebagai media dalam menanamkan nilai-nilai Islami kepada siswa
melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pelayanan kesiswaan
dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan nilai Islami siswa. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelayanan kesiswaan dalam
kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan nilai Islami siswa di MTs Negeri
Surakarta 1. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah
kekayaan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya mengenai
manajemen kesiswaan dan pengembangan nilai Islami siswa untuk mencapai
tujuan pendidikan yaitu menjadi manusia seutuhnya, serta dapat digunakan
sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis. Jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) yang bertempat di MTs Negeri Surakarta 1
dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta
dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Sumber data dalam penelitian ini adalah wakil kepala kesiswaan, guru pembina
ekstrakurikuler, guru akidah akhlak, dan siswa.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka ini dapat disimpulkan
bahwa: layanan kesiswaan di MTs Negeri Surakarta 1 dalam melayani
pengembangan bakat dan minat siswa dengan mengoptimalkan kegiatan
ekstrakurikuler di Madrasah. Pelayanan kesiswaan dalam kegiatan ekstrakurikuler
dapat mengembangkan nilai-nilai Islami siswa melalui pembinaan bakat dan
minat siswa. Melalui kegiatan ekstrakurikuler nilai-nilai Islami yang muncul
meliputi nilai kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, hubungan sosial dan
ibadah. (a) Nilai kedisiplinan lebih dominan terdapat dalam kegiatan
ekstrakurikuler OSIS, pramuka, dan kegiatan ibadah harian di Madrasah. Dalam
setiap kegiatan ekstrakurikuler tersebut lebih menekankan disiplin terhadap
ketepatan waktu, pakaian dan tugas. (b) Nilai tanggung jawab terdapat dalam
kegiatan pramuka, OSIS, dan khitabah. Dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler
tersebut, setiap siswa berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas
yang diembannya. (c) Nilai percaya diri terdapat dalam kegiatan pramuka, bahasa
Inggris dan khitabah. Dalam setiap kegiatan di atas, siswa berusaha berani tampil
di depan orang lain dengan percaya diri. (d) Hubungan sosial terdapat dalam
kegiatan pramuka dan PMR dengan mengadakan kegiatan bakti sosial di desa. (e)
Ibadah terdapat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat harian di madrasah,
seperti shalat berjama’ah, tadarrus, khitabah.
Kata kunci: Manajemen Kesiswaan, Nilai Islami, Ekstrakurikuler.
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PENDAHULUAN

psikomotor, atau iman, ilmu dan

A. Latar Belakang Masalah

amal (Suderadjat, 2005: 28).

Pendidikan merupakan proses

Keberadaan

siswa

tidak

memanusiakan manusia

melalui

sekedar memenuhi kebutuhan saja,

pembelajaran

bentuk

akan tetapi harus merupakan bagian

manusia

dari kebermutuan dari lembaga

atau

pendidikan (sekolah), maka siswa

pendidikan

perlu dikelola, dimanaj, diatur,

dalam

aktualisasi

potensi

menjadi

kemampuan

kompetensi.

Tujuan

pada hakikatnya adalah membentuk

ditata,

manusia yang seutuhnya. Manusia

diberdayakan agar dapat menjadi

yang seutuhnya adalah manusia

produk pendidikan yang bermutu,

yang seluruh aspek kepribadiannya

baik ketika siswa itu masih berada

berkembang secara optimal dan

dalam lingkungan sekolah, maupun

seimbang, baik aspek ketakwaan

setelah berada dalam lingkungan

terhadap Tuhan, intelektual, emosi,

masyarakat.

sosial,

diperlukan

fisik,

maupun

moral

(Suyono dan Hariyanto, 2011: 33).
Siswa
belajar

diwajibkan

secara

integral

untuk
dan

menyeluruh (kaaffah). Menyeluruh
artinya bahwa dalam pembelajaran

dikembangkan,

Untuk
adanya

dan

itulah
manajemen

kesiswaan dalam melayani potensi
siswa

agar

berkembang

secara

optimal sesuai dengan bakat dan
minat masing-masing.
Adanya manajemen kesiswaan

siswa harus mengintegrasikan tiga

merupakan

upaya

untuk

domain yaitu afektif, kognitif, dan

memberikan layanan yang sebaik

mungkin

kepada

peserta

didik

semenjak dari proses penerimaan
sampai

saat

meninggalkan

peserta
sekolah

didik
karena

terus meningkat dari tahun ke
tahun.
Untuk menghadapi persaingan
kualitas

madarasah

seiring

sudah lulus mengikuti pendidikan

munculnya

sekolah-sekolah

pada lembaga pendidikan itu.

unggulan di Surakarta khususnya

MTs Negeri Surakarta 1 ini

tingkat Tsanawiyah, maka MTs

berupaya mempersiapkam generasi

Negeri Surakarta 1 pun senantiasa

yang

berusaha

sanggup

nilai-nilai

memperjuangkan

Islam

perbaikan

tengah

demi mempertahankan dan bahkan

perkembangan zaman yang surut

memajukan mutu pendidikannya.

akan aqidah dan keimanan, yaitu

Beberapa tahun terakhir ini, MTs

generasi yang dapat memadukan

Negeri Surakarta 1 menerapkan

Imtak (Iman dan takwa) dan Iptek

sistem Full Day Scool sebagai

(Ilmu pengetahuan dan teknologi).

program unggulan yang disebut

Seiring berjalannya waktu, MTs

dengan

Negeri Surakarta 1 dapat tumbuh

Khusus). Keberhasilan MTs Negeri

dan

secara

Surakarta 1 dalam meningkatkan

berkembang

di

melakukan

baik

Kelas

PK

(Program

kualitas

maupun

kuantitas.

mutu pendidikan, tentunya tidak

Terbukti

dengan

banyaknya

terlepas dari salah satu serangkaian

prestasi yang telah diukir baik

aktifitas manajemen sekolah di

bidang

non

dalamnya, khususnya manajemen

akademis dan jumlah siswa yang

kesiswaan dalam melayani siswa

akademis

maupun

untuk

mengembangkan

potensi

yang dimiliki.

kesiswaan di MTs Negeri Surakarta
1 dan pengembangan nilai Islami

Secara

umum

manajemen

kegiatan

kesiswaan

Siswa dengan judul “Manajemen

dalam

Kesiswaan

untuk

Nilai Islami Siswa (Studi Empirik

mengembangkan bakat dan minat

di MTs Negeri Surakarta 1 Tahun

siswa di MTs Negeri Surakarta 1

Pelajaran 2012/2013).

melayani

meliputi

siswa

kegiatan

program

kesiswaan

Pengembangan

intrakurikuler B. Tujuan Penelitian

dan ekstrakurikuler yang didukung
dengan

dan

pembinaan

jangka

pendek

dan

Adapun tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengidentifikasi
pelayanan

kesiswaan

dalam

ekstrakurikuler

dapat

jangka panjang. Jenis kegiatan

kegiatan

ekstrakurikuler di MTs Negeri

mengembangkan nilai-nilai Islami

Surakarta 1 diantaranya pramuka,

melalui bakat dan minat siswa di

bela diri, seni tari, seni musik

MTs Negeri Surakarta 1.

band/organ

tunggal,

menjahit,

muratal,

kithabah,
bulutangkis,

komputer, C. Manfaat Penelitian
qira’ah,

Manfaat

yang

Hadrah/rebana,

penelitian

ini

dan

keterampilan

bahasa inggris.

diperoleh
adalah

dari

sebagai

berikut:
a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan latar belakang

Dari segi ilmiah, penelitian

di atas, peneliti tertarik untuk

ini diharapkan dapat menambah

meneliti

kekayaan

bagaimana

manajemen

ilmu

pengetahuan

dalam

dunia

pendidikan

khususnya

mengenai

manajemen

kesiswaan

pengembangan

nilai

dan
Islami

evaluasi

pelaksanaan

Manajemen

Kesiswaan

pengembangan

1.

pendidikan

pertimbangan

menjadi

Islami

siswa di MTs Negeri Surakarta

siswa untuk mencapai tujuan
yaitu

nilai

dan

Serta

sebagai

bahan

dan

masukan

manusia seutuhnya, serta dapat

dalam memanajemen siswa dan

digunakan sebagai bahan acuan

pengembangan

di

siswa.

bidang

penelitian

yang

sejenis.

nilai

Islami

LANDASAN TEORI
A. Manajemen Kesiswaan

b. Manfaat praktis

Menurut

Knezevich

(yang

1) Bagi Peneliti, hasil penelitian
dikutip oleh Prihatin, 2011: 4)
ini dapat dijadikan sebagai

mengartikan manajemen peserta

rujukan yang dianggap lebih

didik

kongkrit

administration

apabila

nantinya

atau

pupil

personnel

sebagai

penulis berkecimpung dalam

layanan

dunia pendidikan, khususnya

perhatian

dalam manajemen kesiswaan

pengawasan dan layanan siswa di

dan

pengembangan

nilai

yang

suatu

pada

memusatkan
pengaturan,

kelas dan di luar kelas seperti:
pengenalan, pendaftaran, layanan

Islami siswa secara umum.
individual seperti pengembangan
2) Bagi MTs Negeri Surakarta 1
keseluruhan kemampuan, minat,
Penelitian ini dapat dijadikan
acuan untuk monitoring dan

kebutuhan sampai ia matang di
sekolah.

Menurut Eka Prihatin (2011:

kebahagiaan

dan

kesejahteraan

9), manajemen kesiswaan memiliki

hidup yang lebih lanjut dapat

tujuan umum dan khusus. Tujuan

belajar dengan baik dan tercapai

manajemen

cita-cita mereka.

kesiswaan

umum yaitu

secara

mengatur berbagai

Dari pengertian dan tujuan

kegiatan siswa agar proses belajar

manajemen kesiswaan di atas dapat

mengajar

diambil

di

sekolah

berjalan

pengertian

bahwa

lancar, tertib dan teratur sehingga

manajemen kesiswaan merupakan

dapat memberikan kontribusi bagi

pengaturan

pencapaian tujuan sekolah dan

kesiswaaan sebagai layanan kepada

tujuan

secara

siswa

secara

potensi

pendidikan

keseluruhan.
khusus

Kemudian,

manajemen

bertujuan

1)

pengetahuan,

berbagai

dalam

kegiatan

mengembangkan

dirinya

sesuai

dengan

kesiswaan

kebutuhan, bakat dan minat. Maka

Meningkatkan

dari itu dalam bab pembahasan ini

keterampilan,

dan

lebih menekankan tentang layanan

psikomotor siswa, 2) Menyalurkan

kesiswaan

dan mengembangkan kemampuan

manajemen

umum (kecerdasan), bakat dan

melayani

minat

mengembangkan nilai-nilai Islami

siswa,

3)

Menyalurkan

aspirasi, harapan dan memenuhi
kebutuhan siswa, dan 4) dengan
terpenuhinya

hal

tersebut

diharapkan siswa dapat mencapai

sebagai bagian dari
kesiswaan
siswa

dalam
untuk

melalui bakat dan minat siswa.
1. Layanan Kesiswaan
a. Pengertian Layanan kesiswaan

Layanan kesiswaan untuk
melayani

siswa

dalam

2. Kegiatan

ekstrakurikuler

sebagai layanan khusus dalam

mengembangkan potensi yang

pendidikan di sekolah

dimilikinya baik bakat, minat

a. Pengertian dan tujuan kegiatan

dan kemampuannya sehingga
terpenuhi kebutuhannya untuk

ekstarkurikuler
Ekstrakurikuler

adalah

mencapai tujuan pendidikan

kegiatan yang berada di luar

yaitu mencapai manusia yang

program yang tertulis di dalam

seutuhnya.

kurikulum,

1) Siswa memilki potensi yang

sebagai subyek dan

obyek pendidikan
Individual

anak

didik
c. Jenis Layanan Kesiswaan
1) Pengembangan

bakat

dan

minat siswa
2) Pengembangan
ketrampilan/kecakapan hidup
(Life skill) siswa
3) Pengembangan
siswa

siswa (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 2005: 291).

perlu dikembangkan

3) Perbedaan

latihan

kepemimpinan dan pembinaan

b. Urgensi Layanan Kesiswaan

2) Siswa

seperti

kepribadian

Tujuan
kegiatan
ekstrakurikuler
adalah
menumbuhkembangkan
pribadi siswa yang sehat
jasmani dan rohani, bertakwa
kepada Tuhan YME, memiliki
kepedulian
dan
tanggung
jawab terhadap lingkungan
sosial, budaya dan alam
sekitar, serta menanamkan
sikap sebagai warga negara
yang
baik
dan
bertanggungjawab
melalui
berbagai kegiatan positif di
bawah
tanggung
jawab
sekolah. Pembimbingan yang
bersifat ekstrakurikuler, antara
lain
diarahkan
pada
pembimbingan
kecakapan
hidup,
yang
meliputi
kecakapan
individual,
kecakapan sosial, kecakapan

vokasional,
kecakapan
intelektual, dan pembimbingan
kepemudaan (Popi Sopiatin,
2010: 100).

di dalamnya ada

ibadah), dan

nilai-nilai akhlak (Alim, 2011:
122). Selanjutnya di bawah ini

b. Jenis kegiatan ekstrakurikuler
akan diuraikan secara singkat
1) Kegiatan

ekstrakurikuler
mengenai ketiga ajaran tersebut,

yang

secara

langsung
yakni:

mendukung pengembangan
a. Nilai-nilai akidah
kompetensi akademik.
b. Nilai-nilai Syariah
2) kegiatan

ekstrakurikuler
c. Nilai-nilai akhlak

untuk

mengembangkan
2. Pengembangan nilai Islam

bakat,

minat,

dan
Menurut Abdul Majid dan

kepribadian/karakter
Dian Andayani (2012: 169)
c. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler

mengemukakan ada beberapa
Adapun fungsi kegiatan
nilai-nilai

Akhlak

yang

ekstrakurikuler menurut Eka
dikembangkan

di

sekolah/

Prihatin (2011: 180) adalah
madrasah, diantaranya berhati
pengembangan,sosial, rekreatif
lembut, bekerja keras, tekun dan
dan persiapan karir.
ulet, dinamis total dan produktif,
B. Pengembangan Nilai Islami
sabar dan tawakal serta loyal,
1. Nilai-nilai Islam
terbiasa beretika baik dalam
Secara garis besar, pokok
perilaku

sehari-hari,

terbiasa

ajaran Islam pada intinya terdiri
berpikir

kritis,

sederhana.

dari 3 macam, yaitu nilai-nilai
Sportif dan tanggung jawab,
aqidah, nilai-nilai Syariah (yang

terbiasa berperilaku Qana’ah,

pendekatan deskriptif kualitatif

toleran,

adalah

peduli

terhadap

menggambarkan

atau

lingkungan dan budaya serta

melukiskan keadaan apa adanya

tidak sombong, tidak merusak,

tentang suatu variable, gejala atau

tidak nifak dan beretika baik

keadaan berdasarkan fakta-fakta

dalam pergaulan.

yang tampak sebagaimana adanya
(Suharsimi Arikunto, 1990: 310).

METODE PENELITIAN
2. Sumber Data Penelitian
Metode penelitian merupakan
Sumber data dalam penelitian
suatu

cara

atau

jalan

untuk
adalah subjek darimana data dapat

memperoleh

kembali

pemecahan
diperoleh (Suharsimi, 1998: 114).

terhadap

segala

permasalahan.
Penelitian ini adalah penelitian

(Subagyo, 2011: 2).
kualitatif,

maka

sumber

data

penelitian

ini

dapat

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
dalam
Jenis penelitian ini adalah
digolongkan menjadi dua, yaitu
penelitian

lapangan

(field
data

research)

karena

data

primer/utama

dan

data

yang
sekunder.

diperlukan

diperoleh

dari
Data primer adalah data yang

lapangan dengan menggunakan
dikumpulkan

langsung

dari

metode kualitatif.
individu-individu yang diselidiki,
Adapun

pendekatan

yang
sedangkan data sekunder adalah

digunakan dalam melaksanakan
data yang ada dalam pustakapenelitian ini adalah pendekatan
pustaka (Margono, 2011: 23).
deskriptif

kualitatif.

Metode

Sumber

data

primer/utama

Metode

wawancara

adalah

dalam penelitian kualitatif berupa

suatu kegiatan dilakukan untuk

kata-kata dan tindakan sehingga

mendapatkan

dalam penelitian ini, data utama

langsung dengan mengungkapkan

diperoleh

melalui

pertanyaan-pertanyaan pada para

terhadap

responden.

wawancara
Adapun

kepala

sekolah

bidang

Metode ini dilakukan untuk
menggali data tentang bagamana

kesiswaan, pengampu kegiatan

pelayanan

ekstrakurikuler,

kegiatan

guru

Akidah

secara

responden (Subagyo, 2011: 39).

responden yang dimaksud yaitu
wakil

informasi

kesiswaan

melalui

ekstrakurikuler

untuk

akhlak, dan siswa yang mengikuti

mengembnagkan nilai-nilai Islami

kegiatan ekstrakurikuler di MTs

melalui bakat dan minat siswa di

Negeri Surakarta 1.

MTs

Adapun data sekunder dalam
penelitian

ini

diperoleh

Negeri

Sedangkan

Surakarta
objek

1.
yang

dari:

diwawancarai adalah wakil kepala

dokumen, rekaman, arsip, dan

sekolah bidang kesiswaan, guru

termasuk

Akidah

hasil

pengamatan

langsung.
3. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan
data penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Metode Wawancara

akhlak,

siswa

mengikuti
ekstrakurikuler,

yang

kegiatan
dan

guru

pembimbing ekstrakurikuler di
MTs Negeri Surakarta 1.
b. Observasi

Menurut
Soemitro,

Roony

Hanitijo

Observasi

pengamatan

(Arikunto,

2006:

231).

dilakukan

Dokumentasi ini digunakan

sistematis

untuk pengumpulan data tentang

mengenai fenomena sosial dengan

seluruh komponen pelaksanaan

gejala-gejala

pendidikan

secara

yang

adalah

sebagainya.

sengaja,

psikis

untuk

di

MTs

kemudian dilakukan pencatatan

Surakarta

1,

(dalam

Subagyo,

struktur

organisasi,

Metode

ini

2011:

digunakan

63).
untuk

yang

Negeri
meliputi:
tenaga

kependidikan, daftar guru, jumlah

mengambil data tentang letak

siswa,

geografis,

sejarah berdirinya MTs Negeri

kegiatan

ekstrakurikuler,

sekolah,

dan

Surakarta 1 dan kegiatan-kegiatan

prasarana, dan kegiatan-kegiatan

kesiswaan dalam pengembangan

kesiswaan

nilai Islami siswa di Mts Negeri

dan

sarana

inventarisasi

pengembangan

nilai Islami siswa di MTs Negeri
Surakarta 1.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah

Surakarta 1.
4. Metode Analisis Data
Untuk
yang

menganalisis
diperoleh

data
penulis

cara mencari data mengenai hal-

menggunakan

pendekatan

hal atau variabel yang berupa

deskriptif, yaitu mendeskripsikan

cacatan, transkrip, buku, surat

suatu fenomena atau keadaan dari

kabar, majalah, prasasti, notulen

data yang diperoleh kemudian

rapat, legger, agenda, dan lain

dikumpulkan,

diseleksi

dan

disusun

untuk

kesimpulan

menarik

data-data

yang

disusun.

kegiatan kerohanian siswa, dan 5)
pembinaan

lomba

akademik-non

akademik (wawancara dengan waka

Adapun metode analisis yang

kesiswaan, Bapak Drs. Kuncara.

akan digunakan adalah metode

Selasa, 2 April 2013, 10.30 WIB

deskriptif kualitatif, yang terdiri

bertempat di kantor guru Madrasah).

dari

tiga

kegiatan

pengumpulan

data

yaitu

Kegiatan

sekaligus

dimaksudkan

layanan

kesiswaan

untuk

membekali

reduksi data, penyajian data dan

siswa dengan ketrampilan sesuai

penarikan kesimpulan/ verifikasi

dengan bakat dan minat masing-

(Milles dan Hiberman, 1992: 16).

masing, sehingga menjadi modal
untuk masa depannya setelah siswa

HASIL PENELITIAN BAB III
Berdasarkan penelitian dan hasil

lulus. Selain itu juga bertujuan untuk

wawancara di MTs Negeri Surakarta 1,

memberi

bekal

bahwa didapatkan data seperti berikut

mencapai 3 aspek dalam pendidikan

ini:

yaitu

A. Layanan kesiswaan di MTs Negeri

psikomotor, memberikan motivasi

kognitif,

ilmu

sehingga

afektif

dan

anak untuk meraih cita-cita yang

Surakarta 1
Program

layanan

kesiswaan

diinginkan

dan

untuk

MTs Negeri Surakarta 1 yaitu: 1)

mendisiplinkan siswa. Upaya yang

penerapan

2)

dilakukan

3)

bakat, minat dan keterampilan siswa

Organisasi

tata

tertib

siswa

siswa

(OSIS),

Pembinaan bakat dan minat siswa 4)

yaitu

dalam

dengan

pengembangan

mengoptimalkan

kegiatan kesiswaan, seperti kegiatan
ekstrakurikuler,

Organisasi

Berdasarkan

pembatasan

siswa

masalah yang dipaparkan dalam

(OSIS), dan kegiatan kerohanian.

penegasan istilah pada BAB I,

(wawancara dengan waka kesiswaan,

bahwa dalam skripsi ini, nilai Islam

Bapak Drs. Kuncara. Selasa, 2 April

yang akan dibahas meliputi nilai

2013, 10.30 WIB bertempat di

kedisiplinan,

kantor guru Madrasah).

percaya diri, hubungan sosial dan

B. Nilai-nilai Islami Siswa dalam

tanggung

kegiatan Ibadah siswa.
1. Kedisiplinan

kegiatan ekstrakurikuler
Nilai Islam yang dibina di

Kedisiplinan di MTs Negeri

madrasah secara garis besar dibagi

Surakarta

1

menjadi dua yaitu nilai kepribadian

disiplin

dalam

dan

berpakaian,

nilai

kepribadian

akhlak

mulia.

meliputi

jawab,

Nilai

merupakan

tepat

nilai

bertindak,
waktu

kesehatan,

melaksanakan tugas, dan tidak

tanggung jawab, percaya diri, dan

pernah terlambat sesuai dengan

kompetitif. Sedangkan nilai akhlak

tata tertib.

mulia meliputi: nilai kedisiplinan,

Penerapan tata tertib siswa di

kebersihan, sopan santun, hubungan

MTs Negeri Surakarta 1 sudah

sosial,

ketaatan

jelas, bahwa Tata tertib siswa

ibadah (wawancara dengan guru

adalah semua peraturan yang

akidah akhlak Ibu Siti Rohmah S.Pd,

diberlakukan di madrasah dan

Tanggal 30 April 2013, di Ruang

dari madrasah untuk siswa untuk

TU, Pukul 10.45 WIB).

mendidik siswa agar disiplin dan

kejujuran,

dan

tertib selama mengikuti kegiatan

tidak ada siswa yang berkeliaran

belajar mengajar.

di sekitar madrsah ketika sholat

Pengembangan Nilai disiplin

berlangsung.

dalam kegiatan OSIS di MTs

Nilai disiplin siswa dalam

Negeri Surakarta 1 yaitu melalui

pengembangan bakat dan minat

rapat rutin anggota OSIS setiap

siswa,

satu bulan dua kali pada tanggal

masing-masing

01

ekstrakurikuler

dan 16

setiap

bulannya.

dapat

terlihat

melalui
kegiatan

seperti:

dalam

komputer,

siswa

Melalui rapat rutin OSIS ini,

ketrampilan

anggota diharuskan untuk selalu

diwajibkan

tepat waktu mengikuti rapat, baik

kelas

waktu maupun kehadiran. Selain

Kemudian

itu setiap anggota harus disiplin

pramuka,

dalam menjalankan setiap tugas-

kegiatan pramuka nilai disiplin ini

tugasnya

dipandang nomor satu. Disiplin

sesuai

jadwal

yang

ditentukan.

disiplin

mengikuti

yang sudah ditentukan.
ekstrakurikuler
melalui

kegiatan-

waktu, pakaian (atribut pramuka),

Dalam kegiatan kerohanian
siswa,

pengembangan

disiplin

siswa

dapat

nilai

kerapihan, dan kehadiran. Seperti
ketika

pelatihan di

lapangan,

terlihat

siswa harus sigap dan disiplin

melalui keaktifan siswa dalam

ketika ada instruksi dari pembina

mengikuti sholat berjama’ah di

pramuka. Biasanya setiap dimulai

aula madrasah sehingga barjalan

kegiatan, peserta pramuka selalu

secara tertib, teratur dan lancar,

ada

penertiban

kelengkapan

antribut yang dikenakan.

siswa selalu melaksanakan tugas
dengan penuh

kesadaran

dan

Secara garis besar, setiap

melakukan upaya maksimal untuk

kegiatan ekstrakurikuler masing-

hasil terbaik. (wawancara dengan

masing

guru akidah akhlak Ibu

sangat

kedisiplinan

memperhatikan
waktu.

Siti

Siswa

Rohmah S.Pd.I, Tanggal 30 April

diwajibkan untuk selalu datang

2013, di ruang TU, Pukul 10.45

tepat waktu. Karena kedisiplinan

WIB).

selama latihan merupakan salah

Melalui

kegiatan

satu faktor penentu keberhasilan

ekstrakurikuler

dalam menguasai suatu keahlian.

wahana pembinaan bakat dan

Dalam

pemberdayaan

siswa

sebagai

dan

minat siswa, siswa juga dilatih

pengembangan diri siswa, nilai

untuk memiliki rasa tanggung

kedisiplinan tidak berbeda jauh

jawab terhadap segala pilihannya.

dengan kegiatan ekstrakurikuler

Siswa yang sudah memilih satu

lainnya yaitu harus disiplin dalam

ekstrakurikuler

memanfaatkan

Siswa

mengikutinya dengan rutin, dan

diwajibkan datang tepat waktu

tentu akan mendapat konsekuensi

selama bimbingan dan mengikuti

apabila siswa terlalu banyak tidak

jadwal yang sudah ditentukan.

masuknya

waktu.

2. Tanggung jawab
Nilai tanggung jawab di MTs
Negeri Surakarta 1 bertujuan agar

Biasanya
mendapat

tanpa
ada

harus

wajib

keterangan.
teguran,

bimbingan

dan
dan

motivasi dari BK. Selain itu siswa

juga harus menyelesaikan tugas-

dengan

tugas dari pembimbing kegiatan

tugasnya.

ekstrakurikuler

menanamkan

dengan

masing-masing

penuh

(wawancara

kesadaran”

dengan

waka

apa

yang

menjadi

Kemudian
nilai

untuk
tanggung

jawab, juga bisa melalui suatu
kegiatan

yang namanya

wide

kesiswaan, Bapak Drs. Kuncara, 2

game,

April 2013, Pukul 10.30 WIB di

ada 7-10 anggota. Dalam kegiatan

ruang guru).

tersebut

Dalam

kegiatan

ekstrakurikuler

Pramuka,

yang biasanya satu regu

ada pembagian tugas

untuk masing-masing siswa, yang

nilai

setiap tugas memiliki tanggung

tanggung jawab bisa ditanamkan

jawab yang besar. Maka dari

kepada

melalui

sinilah, siswa akan terdorong

pembentukan Dewan Penggalang

untuk menyelesaikan tanggung

untuk

jawabnya

siswa

membantu

pembina

dengan

Pramuka. Dewan penggalang ini

(wawancara

beranggotakan dari kelas VIII

ekstrakurikuler pramuka, Bapak

yang

mengikuti

Edy Hartanto, S. Pd, Tanggal 14

Pramuka, sehingga dirasa sudah

Mei 2013, Pukul 10.30 WIB

mampu

bertempat di kantor guru).

dulu

tanggung
membantu

pernah

untuk
jawab
tugas

mengemban
ini

dalam
pembina

dengan

baik

Kemudian dalam
OSIS,

nilai

tanggung

pembina

kegiatan
jawab

pramuka, selain itu juga melatih

ditanamkan kepada siswa yang

siswa agar bertanggung jawab

bertugas dalam organisasi OSIS

itu

sendiri.

Dimana

dalam

memimpin

dan

dipimpin.

organisasi OSIS terdapat seksi-

Sehingga rasa percaya diri siswa

seksi

dapat

yang

bertanggungjawab

dalam bidang tertentu.

dalam

Nilai Percaya diri di MTs
Surakarta

perlahan-

lahan, dan juga bisa melatih siswa

3. Percaya diri

Negeri

berkembang

hal

(wawancara

kemandirian

dengan

pembina

ditanamkan

ekstrakurikuler pramuka, Bapak

kepada siswa bertujuan agar siswa

Edy Hartanto, S. Pd, Tanggal 14

selalu

Mei 2013, Pukul 10.30 WIB, di

bertanya

dan

menyampaikan pendapat, tidak

ruang guru).

mudah menyerah, dan bekerja

Kemudian

Ekstrakurikuler

mandiri dengan kemampuannya

ketrampilan bahasa inggris, selain

(wawancara dengan guru akidah

melatih siswa dalam kemampuan

akhlak ibu Siti Rohmah S.Pd.I,

bahasa, juga melatih siswa untuk

Tanggal 30 April 2013 di ruang

memiliki rasa percaya diri ketika

TU, Pukul 10.45 WIB).

berbicara dengan bahasa inggris

Nilai

percaya

diri

siswa

dalam kegiatan ekstrakurikuler

di

depan

kelas

dan

dalam

kehidupan sehari-hari.

Pramuka misalnya ketika siswa

Kemudian, dalam kegiatan

memimpin anggotanya dalam hal

ekstrakurikuler keagamaan seperti

baris berbaris saat latihan ataupun

kithabah membimbing siswa agar

saat upacara bendera. Saat latihan,

memiliki rasa percaya diri ketika

siswa

tampil dihadapan banyak jama’ah.

bergantian

untuk

Selain

itu

menyiapkan

calon

Melalui

penerus dalam menyiarkan agama

seperti

Islam.

memberikan

Dengan melatih siswa

kegiatan

siswa

ekstrakurikuler,
pengalaman

bagi

bergiliran kutbah setelah sholat

siswa dalam hal hubungan sosial

berjama’ah

yaitu menjalin kerjasama dalam

percaya

diharapkan
diri

(wawancara

siswa
dengan

rasa
tinggi

kelompok,

berinteraksi,

saling

pembina

tukar pendapat, serta bagaimana

ekstrakurikuler kitobah, Bapak

menghargai perbedaan pendapat

Sumarno S. Ag, Tanggal 14 Mei

teman (wawancara dengan waka

2013, Pukul 11.00 WIB bertempat

kesiswaan, Bapak Drs. Kuncara, 2

di depan kantor guru).

April 2013, Pukul 10.30 WIB, di

4. Hubungan sosial

ruang guru).

Hubungan sosial di MTs

Adapun kegiatan pramuka

Negeri Surakarta 1 bertujuan agar

dalam hubungan sosial, setiap

siswa selalu menjaga hubungan

tengah

baik dengan teman, guru/pegawai,

mengadakan

selalu

disebut LaSaRi, Latihan Satu

membantu/menolong

semester

Salah

biasanya

kegiatan

temannya, serta selalu bekerja

Hari.

sama dalam kegiatan positif di

adalah

sekolah (wawancara dengan guru

kegiatan bakti sosial ini siswa

akidah akhlak ibu Siti Rohmah

menyiapkan aneka sembako, mie

S.Pd.I, Tanggal 30 April 2013 di

instan, beras, gula, susu, minyak

ruang TU, Pukul 10.45 WIB).

dan lain-lainnya.

bakti

satu

yang

kegiatannya

sosial.

Dalam

Tujuan dari

LaSaRi ini tidak lain untuk

dilakukan dua kali dalam setahun

memupuk rasa peduli terhadap

yaitu menjelang puasa ramadhan

sesama. (wawancara dengan guru

dan Maulud Nabi (wawancara

pembina ekstrakurikuler pramuka,

dengan waka kesiswaan, Bapak

bapak Edy Hartanto, S.Pd, 15 Mei

Drs. Kuncara, Tanggal 2 April

2013 di ruang guru, Pukul 10.30

2013, Pukul 10.30 WIB di ruang

WIB).

guru).

5. Kegiatan Ibadah Keseharian

Siswa

Nilai Ibadah di madrasah
diwujudkan

dalam

dibiasakan

melaksanakan sholat berjamaah di

bentuk

masjid dan dilanjutkan kultum

kegiatan keagamaan seperti shalat

yang disampaikan oleh siswa.

dhuhur

dzikir

Bagi siswa putri yang tidak shalat

bersama dan dilanjutkan kultum

(sedang datang haidh), berkumpul

oleh

dhuha,

dan mendapat pembinaan oleh ibu

bersalaman,

guru yang bertugas di kelas IX E.

membaca Asmau’ul Husna dan

Pembinaan yang dilakukan ini

Qira’ah

sebelum

agar terciptanya suasana yang

memulai jam pelajaran pertama,

tertib dan tidak gaduh selama

kegiatan

shalat

berjama’ah,

siswa,

shalat

pembiasaan

bersama

sholat

penyembelihan

idul

berjama’ah

berlangsung

Qurban

(observasi pada hari Selasa, 2

(mulai dari menyembelih sampai

April 2013, Pukul 08.30-13.00

membagikannya), dan kegiatan

WIB)

pengajian

hewan

adha,

yang

biasanya

Terkait dengan bakat dan
minat siswa dalam keagamaan,
sekolah

menyediakan

dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

jenis
1. Pengembangan nilai Islami siswa

kegiatan

ekstrakurikuler
di MTs Negeri Surakarta 1, yaitu

keagamaan

sebagai

wahana
dengan mengoptimalkan kegiatan

pengembangan bakat dan minat
ekstrakurikuler

di

Madrasah.

siswa dalam berdakwah. Kegiatan
Adapun kegiatan ekstrakurikuler
ekstrakurikuler

keagamaan
sebagai

media

dalam

tersebut yaitu murratal, qira’ah,
mengembangkan
kithabah,

dan

Islami

madrasah,

yaitu:

hadrah/rebana
siswa

(wawancara

nilai

dengan

di

waka
pertama, bidang seni: Seni Tari,

kesiswaan, Bapak Drs. Kuncara,
musik

band/

organ

tunggal,

Tanggal 2 April 2013, Pukul
Qiro’ah Hadrah/rebana, kedua,
10.30 WIB di ruang guru).
bidang olahraga: Bulu tangkis dan
KESIMPULAN
bela diri,
Berdasarkan

ketiga keterampilan:

penjelasanMenjahit, komputer, ketrampilan

penjelasan yang telah diuraikan di
bahasa
atas,

maka

penelitian

inggris,

dan keempat,

tentang
bersifat umum: OSIS, Pramuka

Manajemen

Kesiswaan

dan
dan

PMR

(Palang

Merah

Pengembangan Nilai Islami Siswa
Remaja).
(Studi Empirik di MTs Negeri
2. Melalui kegiatan ekstrakurikuler,
Surakarta 1 tahun ajaran 2012/2013),
nilai-nilai Islami yang muncul
meliputi

nilai

kedisiplinan,

tanggung jawab, percaya diri,

bahasa Inggris dan khitabah.

hubungan sosial dan ibadah.

Dalam setiap kegiatan di atas,

a. Nilai

kedisiplinan

lebih

terdapat

dalam

dominan

kegiatan ekstrakurikuler OSIS
(Organisasi Siswa), Pramuka,

siswa berusaha berani tampil di
depan

orang

lain

dengan

percaya diri.
d. Hubungan

sosial

terdapat

dan kegiatan Ibadah harian di

dalam kegiatan pramuka dan

Madrasah.

setiap

PMR (Palang Merah Remaja)

ekstrakurikuler

dengan mengadakan kegiatan

Dalam

kegiatan
tersebut

lebih

menekankan

disiplin

terhadap

ketepatan

waktu, pakaian dan tugas.

bakti sosial di desa.
e. Ibadah terdapat dalam kegiatan
ekstrakurikuler yang bersifat

b. Nilai tanggung jawab terdapat

harian di madrasah, seperti

dalam kegiatan pramuka, OSIS

shalat berjama’ah, tadarrus,

(Organisasi

khitabah.

khitabah.

Siswa),
Dalam

kegiatan

dan
setiap

ekstrakurikuler

3. Pelayanan

kesiswaan

dalam

kegiatan

ekstrakurikuler

dapat

tersebut, setiap siswa berusaha

mengembangkan nilai-nilai Islami

dengan

siswa melalui pembinaan bakat

sungguh-sungguh

melaksanakan

tugas

yang

diembannya.

Surakarta 1.

c. Nilai percaya diri terdapat
dalam

kegiatan

dan minat siswa di MTs Negeri

pramuka,
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