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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kualitas kegiatan non akademik pada suatu lembaga pendidikan 

dewasa ini menjadi salah satu penilaian khusus masyarakat terkait kualitas 

pendidikan di dalamnya secara menyeluruh pada suatu lembaga pendidikan. 

Kegiatan non akademik seakan menjadi ukuran penilaian baru bagi sekolah 

dalam meningkatkan kualitas dan nama baik sekolah kepada calon peserta 

didiknya. Bahkan pada beberapa sekolah unggulan kegiatan non akademik 

mendapat prioritas utama dalam proses pengelolaannya.  

Persaingan yang semakin ketat khususnya pada bidang non akademik 

belakangan ini menjadi bukti bahwa lembaga sekolah harus berusaha untuk 

mengupayakan pembinaan kegiatan non akademik secara baik dan lebih 

bermutu. Bagaimana pengelola sekolah mampu mengantarkan peserta didiknya 

menjadi peserta didik berprestasi pada banyak bidang dalam perlombaan yang 

diselenggarakan untuk tingkat pelajar khususnya tingkat sekolah dasar. 

Sekolah yang mampu menghasilkan peserta didik berprestasi, sekolah 

tersebutlah yang akan mendapat kepercayaan lebih dari masyrakat. 

Pengelolaan kegiatan non akademik yang baik bukan hanya 

menambah nilai lebih terhadap nama baik sekolah diantara sekolah-sekolah 

yang lain. Keberadaan kegiatan non akademik di sekolah merupakan wadah 

pembinaan peserta didik sesuai bakat, minat, dan potensi peserta didik dalam 

berkeaktifitas dan berkreasi diluar jam pelajaran sekolah.  
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Pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, 

mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai sebuah 

tujuan (Hamalik, 2006). Pengelolaan juga bisa bermakna manajemen yaitu 

proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, 

memimpin dan mengendalikan untuk mencapai sasaran tertentu sesuai tujuan 

pengelolaan. Pengelolaan adalah suatu aktifitas perencanaan yang dilanjutkan 

dengan pengorganisasian sebagai landasan pengendalian dan pengarahan untuk 

mengambil keputusan dalam suatu kegiatan untuk tujuan tertentu. 

Kegiatan non akademik di sekolah dasar biasa disebut juga kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pembinaan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler di 

selenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara 

optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional 

(Permendikbud No 62 Thn 2014). Kegiatan non akademik atau ekstrakurikuler 

adalah kegiatan pembinaan terhadap peserta didik yang berfungsi untuk 

mengembangkan potensi serta bakat peserta didik sesuai minat misalnya, 

kegiatan pencak silat, kepramukaan, kesenian dan lain sebagainya. 

Kemampuan di bidang non akademik adalah bakat dan sebuah potensi 

yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Bakat 

adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi (potential ability) yang 

masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut (Ali, 2004), adapun Potensi 

adalah kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu 

untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata (Wiyono, 2006). Bakat dan 
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potensi merupakan salah satu landasan dalam pengembangan kegiatan non 

akademik. Peserta didik yang mempunyai potensi dan bakat tertentu akan lebih 

mudah dalam pengembangannya dengan catatan masih perlu pengembangan 

dan latihan lebih lanjut 

Saat ini masih banyak sekolah yang belum mempunyai tradisi untuk 

mengakui, menghargai, dan mengembangkan potensi dan bakat non akademik 

peserta didik, bahkan sekolah kerap tidak mendukung potensi dan bakat 

tersebut. Masih banyak ditemui kasus peserta didik mempunyai potensi dan 

bakat dibidang non akademik yang sulit memperoleh ijin dari sekolah ketika 

akan mengikuti suatu perlombaan. Sementara pada setiap penerimaan peserta 

didik baru, banyak lembaga sekolah maupun perguruan tinggi yang membuka 

jalur peserta didik berprestasi di bidang non akademik, seperti juara dalam 

bidang olahraga, bidang kesenian, dan bidang-bidang lain yang telah dicapai 

calon peserta didik.  

Terkadang guru hanya memandang bahwa siswa itu “baik” karena 

penurut di dalam kelas, rajin mengikuti pelajaran, pandai berdiskusi dan 

berargumen, dan nilai hasil ulangan bagus (karena rajin mengikuti les) yang 

semestinya keberhasilan peserta didik juga dipandang dari segi kinestetik, 

estetika, atau menurut cara pandang holistik (keseluruhan/utuh), bahwa 

pendidikan kepada peserta didik harus diamati secara menyeluruh bukan 

bagian demi bagian. 

Porsi pembelajaran di bidang non akademik seperti olahraga dan 

kesenian juga semakin dikurangi, atau jika masuk dalam materi kurikuler, porsi 

pada pembelajaran ini tidak terlalu diseriusi dan banyak kecenderungan peserta 
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didik hanya bermain-main saja, karena yang diajarkan pada materi tersebut 

seperti doktrin, normatif dan kaku seolah-olah materi pembelajaran olahraga 

maupun kesenian bukan pelajaran pokok, sebab tidak menentukan kelulusan 

peserta didik. 

SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang adalah salah 

satu sekolah yang mencoba menjawab tantangan akan keberhasilan prestasi 

non akademik peserta didik. Sesuai hasil observasi dan wawancara pra 

penelitian atau sebelum penelitian berlangsung kepada Waka Kesiswaan pada 

tanggal 4 Juni 2016, wujud nyata prestasi non akademik yang sudah diraih 

selama kurun waktu tiga tahun terahir antara lain, juara I Fighter (Pencak Silat) 

tingkat Kota Malang, juara I Tahfidz atau hafalan beberapa surat dalam Al-

Quran tingkat Kota Malang, dan yang terbaru juara II Pencak Silat di tingkat 

kejuaraan seleksi POPDA (Pekan Olah Raga Pelajar Daerah) yang dibuktikan 

dengan beberapa piala, sertifikat, dan daftar prestasi non akademik peserta 

didik. Hal ini menggambarkan sekolah tersebut memiliki strategi khusus dalam 

mengelola pengembangan potensi non akademik terhadap peserta didiknya.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengelolaan Kegiatan Non Akademik di SD Muhammadiyah 8 

“Mas Mansur” Kota Malang”. Tujuan penelitian ini difokuskan untuk 

mengetahui perencanaan kegiatan non akademik/ekstrakurikuler yang ada di 

SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang, pengelolaan, serta 

penilaian dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan non akademik di sekolah 

tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan diadakan kegiatan non akademik di SD 

Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang?  

2. Bagaimana pengelolaan kegiatan non akademik peserta didik di SD 

Muahammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang ? 

3. Bagaimana penilaian dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan non 

akademik di SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat 

mendeskripsikan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perencanaan kegiatan non akademik di SD 

Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang. 

2. Mendeskripsikan bagaimana pengelolaan kegiatan non akademik peserta 

didik di SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang. 

3. Mendeskripsikan bagaimana penilaian dan evaluasi dalam pengelolaan 

kegiatan non akademik di SD Muhammadiyah 8 "KH Mas Mansur” Kota 

Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan 

baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



6 
 

 
 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kajian ilmiah 

mengenai pengelolaan kegiatan non akademik peserta didik pada suatu 

lembaga sekolah dasar. 

2. Manfaat praktis 

Dengan diadakanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wacana 

tentang pengelolaan non akademik oleh lembaga sekolah maupun pemerintah. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap penelitian ini, 

maka peneliti perlu memberikan batasan istilah dalam penelitian, sebagai mana 

berikut: 

1. Pengelolaan adalah suatu aktifitas perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian, pengarahan, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

setiap organisasi untuk tujuan tertentu. 

2. Kegiatan Non akademik di sekolah biasa disebut dengan kegiatan 

ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang 

dilaksanakan oleh peserta didik diluar jam belajar di bawah bimbingan dan 

pengawasan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan 

dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat minat, kemampuan, 

kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam 

rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional (permendikbud 

No 62 Th 2014).  
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3. SD Muhammadiyah 8 “Mas Mansur” Kota Malang adalah salah satu 

lembaga Sekolah Dasar milik Muhammadiyah yang berlokasi di Jl. 

Sudimulyo/III   No. 7 Kota Malang. 


