
 

37 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah , Lokasi dan Perkembangan Pondok 

Pondok Pesantren Modern ”Darul Istiqamah” Barabai berdiri sejak tahun 

1988 dan beroperasi sejak tahun 1989, dimulai dari tanah wakaf yang diberikan 

salah seorang warga masyarakat dengan luas 3 ha yang berlokasi di jalan H. A. 

Syafawi Murakata Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah yang mengambil segmentasi 

jalan gerakan dalam bidang Sosial Kemasyarakatan, Da’wah dan Pendidikan 

senantiasa komit terhadap perannya dari tahun ke tahun. Bidang-bidang kegiatan 

yang telah laksanakan diantaranya: 

a. Bidang Sosial Kemasyarakatan 

Bidang sosial yang senantiasa dilaksanakan misalnya : 

1) Bhakti Sosial 

a) Kegiatan Bakti Masyarakat 

b) Panitia Penerimaan Zakat, Infaq dan sodaqoh, 

2) Bidang Dakwah 

Bidang dakwah di antaranya : 

a) Ta’lim (Pengajian), 

b) Ceramah, 

c) Khatib dan lain-lainnya 

3) Bidang Pendidikan 

a) Madrasah Ibtidaiyah Plus Darul Istiqamah
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b) Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqamah  

c) Madrasah Aliyah Darul Istiqamah, Jurusan Bahasa dan Budaya, 

MIPA , IPS dan Keagamaan  

d) Sekolah Menengah Kejuruan Darul Istiqamah, Program Teknologi 

Informatika Bidang Keahlian Multimedia. 

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren 

Pondok Pesantren Modern "Darul Istiqamah" selalu mengacu pada visi dan 

misi Pondok pesantren :  

a. Visi 

" BERIMAN, BERPRESTASI, DAN TERAMPIL". 

Dengan Indikator sebagai berikut :  

1) Patuh menjalankan agama  

2) Berprestasi dalam lomba yang bernuansa Islami  

3) Berprestasi dalam mencapai nilai mata pelajaran  

4) Terampil berbahasa Arab dan Inggris serta keterampilan hidup lainnya.  

b. Misi 

1) Menumbuhkembangkan disiplin santri dalam menjalankan ajaran 

agama Islam, dengan membentuk lingkungan yang religius. 

2) Menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran secara efektif sehingga 

santri mampu menyerap materi yang disajikan.  

3) Melakasanakan Latihan dan bimbingan terhadap santri yang memiliki 

potensi seni yang bernuansa Islami.  

4) Melaksanakan kegiatan yang mendorong dan membantu santri dalam 
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mengembangkan keterampilan berbahasa asing (Bahasa Arab dan 

Bahasa Inggris) dan keterampilan hidup lainnya yang handal.  

c. Tujuan Pondok Pesantren 

Dapat terbinanya santri dan santriwati agar menjadi manusia yang 

mempunyai orientasi hidup yang jelas sesuai dengan Al Qur’an dan As Sunnah, 

yaitu manusia yang memiliki :  

1) Akidah dan Ibadah yang benar.  

2) Akhlak yamg mulia dapat bermanfaat dan menjadi tauladan bagi 

masyarakat.  

3) Ilmu pengetahuan yang dalam dan berwawasan luas.  

4) Keterampilan berkomunikasi dengan bahasa dunia dan mempunyai 

keterampilan hidup yang handal.  

d. Data Umum ban Data Akademis Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai 

1) Data Umum 

a) Nama : Pondok Pesantren Modern Darul  

Istiqamah Murakata Barabai 

b) Alamat : 

Pondok Pesantren Putra : Jl. H. A. Syafawi  Murakata Desa Bukat 

Pondok Pesantren Putri : Jl. Pagat Sarigading Desa Banua Binjai 

Kecamatan : Barabai 

Kabupaten : Hulu Sungai Tengah 

Provinsi : Kalimantan Selatan 
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Kode Pos : 71315 

Telepon : 0517-41522 

Email : ppmdarulistiqamah2@gmail.com 

Website : https://darulistiqamah.ponpes.id 

c) NSPP : 5020.63.07.0009 

d) NPWP : 80.184.427.5-733.000 

e) Akta Notaris  : AHU-832-AH.02.01-Tahun 2011 

f) Pendiri : K.H. Hasan Basuni 

g) Pimpinan : K.H. Hasan Basuni 

h) Tahun Didirikan : 4 Juni 1988 

i) Kepemilikan Tanah  : Wakaf dan Milik Pribadi 

j) Luas Tanah : ± 105.000 m2 (Pondok Putra : 30.000 m2, 

Pondok Putri : 75.000 m2) 

k) Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan :122 orang 

l) Jumlah Santri Keseluruhan : 1.048 orang 

1. Jumlah santri yang mukim : 905 orang (Tingkat MTs, MA dan SMK) 

2. Jumlah santri tidak mukim : 143 orang (Tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah) 

3. Jumlah Asrama : 45 lokal 

2) Data Akademis 

1) Waktu Pendidikan : Full Time 24 jam (santri diasramakan) 

2) Alamat : 

Darul Istiqamah Putra  : Jl. H. A. Syafawi Murakata Desa Bukat 

mailto:ppmdarulistiqamah2@gmail.com
https://darulistiqamah.ponpes.id/
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Kec. Barabai Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Prov. Kalimantan Selatan 

Darul Istiqamah Putri : Jl. Pagat Sarigading Desa Banua Binjai Kec. 

Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Prov. Kalimantan Selatan 

3) Jarak ke Pusat Kecamatan : 

Darul Istiqamah Putra : 1 km 

Darul Istiqamah Putri : 1 km 

4) Jarak ke Pusat Kabupaten 

Darul Istiqamah Putra : 1 km 

Darul Istiqamah Putri : 1 km 

5) Jarak ke Pusat Provinsi 

Darul Istiqamah Putra : > 50 km 

Darul Istiqamah Putri : > 50 km 

6) Lembaga Pendidikan yang ada 

1) Formal: 

a) Madrasah Ibtidaiyah Plus 6 tahun 

b) Madrasah Tsanawiyah 3 tahun 

c) Madrasah Aliyah 3 tahun 

d) Program MIPA 

e) Program IPS 

f) Program Bahasa dan Budaya 

g) Program Keagamaan 
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h) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 tahun 

i) Program Teknologi Informatika Bidang Keahlian Multimedia 

2) Pendidikan Lain : 

a) Taman Pemantapan Al-Qur’an (TPQ) 

b) Tahfidz Qur’an (Jam’iyyatul Huffadz) 

c) Seni baca Al-Qur’an (Tilawah Al_qur’an) 

d) Keterampilan-keterampilan: 

1) Seni (Kalighrafi, Grafiti, Melukis, Digital Art, Musik Band) 

2) Marching Band 

3) Seni Bela Diri (Pencak silat & Karate) 

4) Kursus (Komputer & Menjahit) 

5) Olahraga (Sepakbola, Futsal, Bulu Tangkis, Tenis Meja, 

Bola Volly, basket dan renang) 

6) Bahasa (Muhadharah, Diskusi, Debat & Seminar) 

7) Maulid Al-Habsyi & Barzanji 

8) Pramuka. 

e. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai 

Struktur organisasi merupakan bagian dari tersusunnya sebuah organisasi. 

Struktur organisasi ini guna membagi-bagi tugas para pihak yang terlibat serta 

bertanggung jawab dengan tugasnya agar tercapai tujuan bersama. Untuk struktur 

organisasi Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai terdapat pada 

lampiran IV. 
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f. Keadaan Tenaga Pendidik, Kependidikan, Peserta Didik, Sarana dan 

Prasarana Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai 

1) Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Tenaga pendidik di dalam pendidikan mempunyai peran penting, 

dikarenakan sebagai pendorong para siswa dan sosok yang  berjasa di dalam suatu 

organisasi. Tenaga pendidik juga berguna sebagai wali kelas yang bertugas 

mengatur keadaan kelas serta seluruh administrasi yang ada di kelas. Tanpa adanya 

sosok tenaga pendidik tentu saja peraturan-peraturan yang ada tidak dapat 

terlaksana dengan baik.  Untuk data tenaga di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Barabai terlampir di lampiran V. 

2 ) Keadaan Peserta Didik 

Pada  saat peneliti mendapatkan informasi tentang data santri putra dan 

santri putri di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai Tahun 

2022/2023 yang terlampir pada lampiran VI. Adapun jumlah santri keseluruhan di 

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai adalah sebanyak 1048 santri 

dengan  jumlah santri putra 500 santri dan jumlah santri putri 548 santri.  

3) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana adalah bagian utama dan mendukung dalam 

menunjang tercapainya tujuan dari proses kegiatan ekstrakurikuler dalam upaya 

meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Pada tanggal 2 

November 2022 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak K.H. Hasan Basuni 

selaku Pemimpin Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai beliau 
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mengatakan bahwa: 

Keberhasilan suatu pendidikan salah satu faktor penentunya adalah dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.  Jika saran dan prasarana 

memadai, maka proses pembelajaran serta kegiatan ekstrakurikuler akan 

berjalan baik dan lancar. Begitu juga dengan tujuan pendidikan akan 

tercapai dengan baik dan tepat.1 

 

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai secara bertahap 

berusaha untuk melengkapi saran dan prasaran yang sesuai kebutuhan pondok 

pesantren.  Dengan kelengkapan sarana dan prasaran yang memadai menjadi faktor 

pendukung para santri dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di Pondok 

Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai dalam meningkatkan dan 

mengembangkan minat dan bakatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk daftar 

sarana dan prasarana Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai 

terlampir di lampiran VII. 

 

B. Manajemen Ekstrakurikuler dalam Upaya Meningkatkan dan Mengembangkan 

Minat dan Bakat Santri di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai 

1. Perencanaan Program dan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dalam melakukan manajemen kegiatan yang perlu dilakukan adalah dengan 

melakukan perencanaan Adanya sebuah kegiatan di pondok pesantren tentu saja 

tidak terlepas dari manajemen  pondok pesantren. Dengan adanya perencanaan 

program kegiatan ekstrakurikuler dan banyak hal yang di hadapi nantinya.  

                                                             
1 Hasil wawancara Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai 

K. H. Hasan Basuni, pada tanggal 2 November 2022. 
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Sehingga apabila muncul masalah-masalah dalam pelaksanaan program 

ekstrakurikuler tersebut dapat ditemukan solusinya. Melalui wawancara dengan 

pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai K.H Hasan Basuni 

mengenai bagaimana proses perencanaan program ekstrakurikuler dilakukan 

adalah  sebagai berikut. 

Perencanaan dilakukan setiap memasuki tahun pelajaran baru dengan 

melakukan rapat koordinasi yang  dilakukan kepala pimpinan, bagian 

kesiswaan, bagian kurikulum,koordinator ekstrakurikuler, dan tenaga 

pendidikan. Hal yang direncanakan untuk program ekstrakurikuler adalah 

kebijakan dan peraturan, tujuan ekstrakurikuler, santri, sarana dan prasarana, 

dana , dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler.2 

 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan dengan mengoordinasikan semua pihak yang terlibat 

dalam kegiatan merencanakan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler untuk satu tahun pelajaran dan melakukan penyusunan 

kegiatan kegiatan ekstrakurikuler. 

Perencanaan kegiatan kerja ekstrakurikuler di  Pondok Pesantren Modern 

Darul Istiqamah Barabai disusun oleh tim pengembang pondok pesantren  dengan 

melibatkan beberapa pihak untuk dijadikan bahan acuan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler.  Seperti yang dinyatakan oleh pemimpin pondok pesantren. 

Hal utama sebelum pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah 

perencanaan. Oleh karena itu perencanaan kegiatan ekstrakurikuler harus 

dipersiapkan dan direncanakan lebih dahulu. Agar program kegiatan 

tersebut dapat berjalan dengan baik.3 

 

Kegiatan ekstrakurikuler ini pada dasarnya disediakan untuk para santri 

                                                             
2 Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai 

K.H Hasan Basuni, pada tanggal 2 November 2022. 
3 Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai 

K.H Hasan Basuni, pada tanggal 2 November 2022. 
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yang memiliki potensi, minat, bakat, dan  keahlian dalam suatu bidang. Hal ini 

didasari oleh kebijakan yang berlaku terhadap kemauan pondok pesantren, 

partisipasi para orang tua, dan kondisi di lingkungan pondok pesantren. 

Adapun rencana kegiatan ekstrakurikuler yang disampaikan oleh bagian 

kesiswaan yang membimbing ekstrakurikuler. 

1) Memperkenalkan dan menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler kepada 

para santri saat pengenalan lingkungan pondok pesantren. 

2) Sebagai tempat untuk menyalurkan minat, bakat, dan hobi para santri. 

3) Mengikuti latihan secara teratur sesuai dengan jadwal yang dibuat dan 

sudah ditentukan. 

4) Salah satu ekstrakurikuler pada bidang olahraga yang diharapkan dapat 

mendapatkan prestasi. 

5) Melakukan acara pertandingan sekali setiap bulan dengan tim yang 

memiliki kualitas baik agar dapat meningkatkan keahlian anggota. 

6) Mengikuti perlombaan atau turnamen antar para santri atau para peserta 

didik yang diadakan di pondok pesantren, badan pemerintahan, badan-

badan atau instansi terkait, ataupun lembaga lainnya.4 

Keberadaan penyusunan program kegiatan kerja ekstrakurikuler sebagai 

petunjuk yang jelas dalam setiap kegiatan yang diharapkan nantinya mampu 

mengurangi ketidaksesuaian antara maksud kegiatan dengan pelaksanaannya pada 

saat di lapangan. Acuan ini adalah  rencana-rencana tentang pelaksanaan kegiatan 

                                                             
4 Hasil Wawancara dengan Bagian Kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai M. Fadliansyah, pada tanggal 1 November 2022. 
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ekstrakurikuler. 

Mengenai hal tersebut maka pondok pesantren secara aktif menentukan 

kebutuhan dan minat para santri yang kemudian ditingkatkan dan dikembangkan 

menjadi suatu kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi para santri. Untuk 

memudahkan pondok pesantren dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 

maka dibuatlah panduan kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya: 

a. Kebijakan Mengenai Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kebijakan mengenai kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu pedoman 

dan dasar rencana dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Melalui 

wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai menuturkan. 

Kebijakan yang digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler di Pondok 

Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai ini berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonedia No. 62 

Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.5 

 

Kebijakan ini yang membantu instansi untuk membuat panduan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

b. Tujuan Program Kegiatan Ekstrakurikuler 

Setelah ditentukan kebijakan mengenai program ekstrakurikuler, tentu saja 

membuat kebijakan tersebut memiliki tujuan. Seperti yang disampaikan oleh 

Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai bahwa: 

Kebijakan rencana program ekstrakurikuler ini bertujuan agar kegiatan 

ekstrakurikuler yang berjalan nantinya akan berjalan lancar dan terarah. Agar tidak 

                                                             
5 Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai 

K.H Hasan Basuni, pada tanggal 2 November 2022. 
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terdapat kendala di dalam proses kegiatan nantinya.6 

 

 Adapun tujuan kegiatan ekstrakurikuler ini disampaikan oleh bagian 

kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai kepada peneliti, 

mengenai tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah: 

Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan penunjang bagi siswa dan 

sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat 

santri dalam upaya untuk membina santri menjadi pribadi yang positif.7 

 

Selain yang di sampaikan oleh pimpinan pondok pesantren kegiatan 

ekstrakurikuler mempunyai beberapa tujuan yang lain, yaitu: 

1) Wadah bagi santri untuk mengembangkan keahlian diri 

2) Menyeimbangkan antara proses belajar dengan hasil belajar santri  

dalam kegiatan akademik dan non akademik 

3) Menemukan minat kepada santri 

4) Mencari bakat dan potensi dalam diri santri 

5) Melatih mental atau psikis dan fisik pada santri 

6) Memberikan keterampilan kepada santri untuk bekal santri untuk di 

masa selanjutnya. 

7) Melatih dan membentuk kedisiplinan pada diri santri.8 

 

 

                                                             
6 Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai 

K.H Hasan Basuni, pada tanggal 2 November 2022. 
7 Hasil Wawancara dengan Bagian Kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Barabai M. Fadliansyah, pada tanggal 1 November 2022. 
8 Hasil Wawancara dengan Bagian Kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah , 

pada tanggal 1 November 2022. 
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c. Deskripsi Kegiatan Ekstrakurikuler 

1) Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Berbagai jenis kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai diantaranya kegiatan ekstrakurikuler wajib dan 

ekstrakurikuler pilihan. 

a) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib 

Kegiatan ekstrakurikuler wajib ini adalah kegiatan yang  wajib diikuti oleh 

para santri. Berdasarkan penyataan dari bagian kesiswaan Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Barabai mengenai ekstrakurikuler yang wajib diikuti. 

Ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh para santri ini adalah bertujuan 

untuk menambah keterampilan dan keahlian para santri, kegiatan 

ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh para santri diantaranya 

diskusi/debat/seminar, Maulid Al-Habsyi/Barzanji, Muhadharah, pramuka, 

dan leadership Training.9 

 

b) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan 

 

Kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan yang diminati oleh para 

santri sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki para santri. Dari 

penuturan bagian kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai 

mengenai kegaiatan ekstrakurikuler yang dipilih. 

Ekstrakurikuler pilihan ini diikuti oleh para santri dengan harapan dapat 

mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan diantaranya Tahfidz Qur’an, Tilawah Al-Qur’an, 

kaligrafi, grafiti, melukis, digital art, musik band, marching band, pencak 

silat, karate, kursus komputer, kursus menjahit, sepakbola, futsal, bulu 

tangkis, tenis meja, volly, basket, dan renang.10 

                                                             
9 Hasil Wawancara dengan Bagian Kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Barabai, pada tanggal 2 November 2022. 
10 Hasil Wawancara dengan Bagian Kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Barabai M. Fadliansyah, pada tanggal 1 November 2022. 
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Dari pernyataan dari bagian kesiswaan, dapat dilihat dari bermacam-

macamnya kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren 

Darul Istamah Barabai. 

c) Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Tujuan kegiatan ekstrakurikuler ini tentu saja berguna untuk memberikan 

keterampilan dan kemampuan, serta mengembangkan bakat dan potensi yang di 

dalam diri oleh para santri. 

Adapun manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler seperti yang disampaikan 

oleh koordinator ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai, yaitu. 

Tabel I. Kegunaan Kegiatan Ekstrakurikuler11 

No. Kegiatan Ekstrakurikuler Kegunaan 

1. Diskusi/Debat/ Seminar 

Untuk melatih para santri agar mampu berpikir 

kritis serta melatih kemampuan berbicara pada 

saat di depan umum 

2. Maulid Al-Habsyi/ Barzanji 

Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Nabi 

Muhammad saw. dan melatih untuk membaca 

syair-syair Maulid Nabi. 

3. Muhadharah 

Untuk melatih para santri berpidato, 

berceramah, dan membiasakan diri untuk 

tampi di depan umum, serta melatih 

kemampuan berkomunikasi di depan orang 

banyak. 

4. Tahfidz Qur’an Mampu menghafal surah-surah di Al-Qur’an 

5. Tilawah Al-Qur’an 
Membiasakan santri untuk membaca Al-

Qur’an 

6. 

Seni (Kaligrafi, Grafiti, 

Melukis, Digital Art, Musik 

Band) 

Untuk meningkatkan atau mengembangkan 

minat dan bakat para santri dalam bidang 

kesenian 

7. Marching Band Mampu memainkan alat musik marching band 

8. 
Seni Bela Diri (Pencak Silat 

dan karate) 

Untuk meningkatkan atau mengembangkan 

minat dan bakat para santri dalam bidang seni 

bela diri. 

                                                             
11 Hasil Wawancara dengan Koordinator Ekstrakurikuler Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Barabai M. Syakir Rusdiannor, pada tanggal 1 November 2022. 



51  

 

 

No. Kegiatan Ekstrakurikuler Kegunaan 

9. 

Olahraga (sepak bola, futsal, 

bulu tangkis, tenis meja, 

volly, basket, dan renang) 

Untuk meningkatkan atau mengembangkan 

minat dan bakat para santri dalam bidang 

olahraga 

10. Pramuka 

Melatih santri untuk mengasah keterampilan 

fisik, keterampilan intelektual, keterampilan 

emosional, dan keterampilan sosial. 

 

d) Keanggotaan atau kepesertaan dan persyaratan 

Kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai melakukan perekrutan peserta ekstrakurikuler diawali dengan 

memberikan pengenalan kepada para santri tentang berbagai jenis kegiatan 

ekstrakurikuler. Selanjutnya para santri diminta untuk memilih kegiatan 

ekstrakurikuler yang diminatinya, maka dilakukan pembagian angket kepada setiap 

santri. Seperti yang disampaikan oleh koordinator ekstrakurikuler. 

Perekrutan keanggotaan dilakukan dengan cara membagikan angket kepada 

setiap santri. Tapi sebelum untuk santri yang baru masuk akan diberikan 

pengenalan tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai.12 

 

Berdasarkan data di atas tidak ada persyaratan atau ketentuan tertentu dalam 

perekrutan atau keanggotaan peserta kegiatan ekstrakurikuler. Semua santri 

memiliki hak untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang diminatinya, selain 

daripada ekstrakurikuler wajib. 

e) Jadwal Kegiatan 

Dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler tentu saja perlu adanya jadwal 

kegiatan ekstrakurikuler agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Menurut 

penuturan bagian kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

                                                             
12 Hasil Wawancara dengan Koordinator Ekstrakurikuler Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai Muhammad Syakir Rusdiannor pada tanggal 1 November 2022. 

 



52  

 

 

Barabai menyatakan. 

Penentuan jadwal latihan ditentukan melalu musyawarah antara bagian 

kesiswaan dan koordinator ekstrakurikuler, pelatih, dan peserta 

ekstrakurikuler. Secara formalnya jadwal latihan kegiatan ekstrakurikuler 

ditentukan satu minggu sekali.13 

 

Dari data atas jadwal kegiatan ekstrakurikuler memperhatikan agar tidak 

mengganggu kegiatan pembelajaran para santri di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai. 

 

f) Level Supervisi yang diperlukan dari orang tua peserta didik 

Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler bukan hanya dari pihak pondok 

pesantren saja melainkan diperlukan juga dari orang tua pesantren dan juga 

memerlukan persetujuan dari orang tua. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan 

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai. 

Pondok pesantren selalu memberikan informasi mengenai perkembangan 

para santri di dalam pondok pesantren. Didalam kegiatan ekstrakurikuler 

juga pihak pondok pesantren meminta orang tua untuk memastikan bahwa 

para santri tidak mengalami kekerasan atau bullying. Pondok pesantren juga 

memberikan informasi mengenai ekstrakurikuler yang akan dilakukan santri 

untuk mendapatkan persetujuan orang tua/ wali santri.14 

 

Dari data di atas, pihak pondok pesantren ingin menghindari terjadinya 

sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehingga pihak pondok pesantren meminta kerja 

sama orang tua untuk ikut juga mengawasi kegiatan para santri di dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 

                                                             
13 Hasil Wawancara dengan Bagian Kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai M. Fadliansyah, pada tanggal 1 November 2022. 

 
14  Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai, K.H Hasan Basuni,  pada tanggal 2 November 2022. 

 



53  

 

 

2) Manajemen Program Ekstrakurikuler 

a) Struktur Organisasi Ekstrakurikuler 

Struktur organisasi adalah salah satu dari mewujudkan visi, misi, serta 

tujuan dari sebuah lembaga atau instansi. Dari pernyataan bagian kesiswaan Pondok 

Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai bahwa: 

Pembagian tugas dan kewajiban pada struktur organisasi Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai ini sesuai dengan peran yang 

demang masing-masing unit kerja. Maka orang yang diberikan tugas dan 

tanggung jawab adalah orang yang ahli dan cakap dalam bidangnya masing-

masing. Pembagian tugas ini diperuntukkan untuk memaksimalkan 

pemberian layanan terhadap para santri. Sehingga setiap kegiatan dan 

aktivitas di pondok pesantren dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga 

tercapai prestasi yang diharapkan.15 

 

Adapun struktur organisasi ekstrakurikuler di lampirkan pada lampiran. 

Struktur organisasi pada saat ini berlaku di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai tidak berganti susunan organisasi atau perubahan dari 

tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat diartikan bahwa struktur organisasi pada 

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai  yang dibentuk 

sangat baik dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya di setiap 

bagiannya. 

b) Level Supervisi yang Disiapkan oleh Satuan Pendidikan Untuk Masing-

Masing Kegiatan Ekstrakurikuler 

Supervisi merupakan sekumpulan perangkat yang disusun dan dibuat agar 

sebuah kegiatan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terarah. Menurut yang 

disampaikan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

                                                             
15 Wawancara dengan Bagian Kesiwaan M. Fadliansyah Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai pada tanggal 1 November 2022. 
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Barabai. 

Pondok pesantren menyiapkan supervisi dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Yang tujuannya agar kegiatan dapat berjalan secara dengan tujuan yang 

diharapkan. Adapun supervisi yang disiapkan program kegiatan 

ekstrakurikuler, jadwal kegiatan, buku catatan prestasi, buku administrasi 

keuangan, buku panduan kegiatan, daftar hadir siswa, struktur organisasi 

ekstrakurikuler, dan daftar peserta yang mengikuti ekstrakurikuler.16 

 

Dari data di atas setiap kegiatan ekstrakurikuler tentu saja memiliki 

perangkat supervisinya masing-masing. Dalam artian pihak pondok pesantren tidak 

hanya memerhatikan keadaan pada saat kegiatan melainkan juga administrasi 

dalam kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan baik juga. 

c) Level Asuransi yang Disiapkan/Disediakan oleh Satuan Pendidikan 

Untuk Masing-Masing Kegiatan Ekstrakurikuler 

Asuransi merupakan merupakan sebuah perlindungan dan pelayanan 

terhadap seseorang yang dilakukan penanggung jawab. Menurut penuturan 

Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai. 

Untuk asuransi secara formal di pondok pesantren tidak ada. Tetapi 

perlindungan para santri dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler tentu 

diawasi dengan baik oleh pimpinan pondok pesantren, bagian kesiswaan, 

dan juga oleh koordinator ekstrakurikuler sebagai penanggung jawab para 

santri selama berada di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai.17 

 

Dari pernyataan diatas, Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai memberikan perlindungan secara baik untuk menghindari hal 

yang tidak diinginkan walaupun tanpa asuransi secara formal. 

                                                             
16  Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai K.H Hasan Basuni, pada tanggal 2 November 2022. 
17 Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai K.H Hasan Basuni, pada tanggal 2 November 2022. 
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3) Pendanaan dan Mekanisme Pendanaan Program Ekstrakurikuler 

Dana merupakan aspek yang sangat penting dalam berjalannya sebuah 

kegiatan. Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai 

mengeluarkan dana agar kegiatan ekstrakurikuler dapat melaksanakan kegiatan 

dengan baik. Adapun penuturan dari Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai adalah: 

Untuk anggaran dana yang diberikan kepada masing-masing bidang 

ekstrakurikuler, pendanaannya berasal  dari APBP (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Pesantren) yang telah dianggarkan sebelumnya pada rapat anggaran dana. 

Setiap ekstrakurikuler mendapatkan pendanaan yang berbeda masing-masing 

bidang, tergantung kepada keperluan dan kebutuhan setiap bidang ekstrakurikuler 

dalam melaksanakan kegiatan.18 

 

Dari pernyataan diatas terkait pendanaan dan mekanisme pendanaan 

kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai yang berbeda-beda di setiap bidang ekstrakurikuler. 

2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai terdiri atas dua bagian, yaitu ekstrakurikuler wajib dan 

ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan yang wajib diikuti  

para santri diantaranya diskusi/debat/seminar, Maulid Al-Habsyi/Barzanji, 

Muhadharah, pramuka,  dan leadership Training. Sedangkan ekstrakurikuler 

pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih santri sesuai dengan minat, 

dimiliki masing-masing santri. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan diantaranya 

Tahfidz Qur’an, Tilawah Al-Qur’an, kaligrafi, grafiti, melukis, digital art, musik 

                                                             
18  Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai, K.H Hasan Basuni, pada tanggal 2 November 2022. 
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band, marching band, pencak silat, karate, kursus komputer, kursus menjahit, 

sepakbola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, volly, basket, dan renang. 

Saat tahun ajaran baru pada penerimaan santri baru, Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai melaksanakan kegiatan Masa Orientasi 

Santri (MOS) sebagai tempat bagi siswa untuk mengenal tentang Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai, memperkenalkan serta menunjukkan 

berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler-ekstrakurikuler yang ada di Pondok 

Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai serta menarik para santri baru 

untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sesuai dengan yang 

disampaikan oleh bagian kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai bahwa: 

Dalam mengenalkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, pondok pesantren 

melakukannya pada saat Masa Orientasi Santri (MOS). Sehingga santri-

santri bisa menentukan kegiatan ekstrakurikuler apa yang ingin diikuti oleh 

para santri nantinya.19 

 

Dalam sebuah kegiatan ekstrakurikuler tentu saja ada jadwal kegiatan 

ekstrakurikuler. Semua kegiatan ekstrakurikuler dilakukan setiap seminggu sekali. 

Adapun untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib dilakukan dalam beberapa hari dalam 

seminggu, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan dilakukan satu hari dalam 

seminggu. Berikut tabel jadwal kegiatan ekstrakurikuler Pondok Pesantren Modern 

Darul Istiqamah Murakata Barabai. 

 

 

 

                                                             
19 Hasil Wawancara dengan Bagian Kesiwaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai M. Fadliansyah, pada tanggal 1 November 2022. 
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Tabel II. Jadwal Kegiatan Esktrakurikuler Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai 

No. Hari Kegiatan Ekstrakurikuler Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

1. Rabu Diskusi/ Debat/ Seminar 

2. Kamis Maulid Al-Habsyi/ Barzanji  

3.  Jumat  Muhadharah 

4. Rabu Ekstrakurikuler pilihan 

5. Sabtu Pramuka 

6.  Selasa dan Kamis Leadership training 

 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai cukup berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditetapkan. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan setelah para santri selesai 

melaksanakan kegiatan belajar. Hal ini dituturkan oleh bagian kesiswaan Pondok 

Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai. 

Kegiatan ekstrakurikuler dalam pelaksanaannya cukup berjalan dengan baik. 

Ini disebabkan karena jadwal tersebut berselisih dengan kegiatan lain yang 

diluar jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pelaksanaannya dilakukan 

setiap selesai kegiatan belajar di kelas.20 

 

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan hal tersebut merupakan sebuah 

kendala atau hambatan bagi santri untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. 

Jumlah santri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib sebanyak 129 santri 

dari kelas X hingga kelas XII. Dan banyak siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan di setiap bidang ekstrakurikuler rata-rata sekitar 20 – 30 

santri. 

Beberapa prestasi non akademik pernah diperoleh oleh para santri di Pondok 

Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai diantaranya juara favorit 

dalam Lomba Gembyar Maulid Habsyi Kecamatan Labuan Amas Selatan, juara I 

                                                             
20 Hasil Wawancara dengan Bagian Kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai M. Fadliansyah, pada tanggal 1 November 2022. 
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dalam lomba debat bahasa Inggris tingkat MA Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 

2017, juara umum putra dalam lomba pramuka tingkat penegak sekalimantan 

Selatan dan Tengah, dan masih banyak yang lainnya yang akan dilampirkan pada 

lampiran. 

3. Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dalam sebuah perencanaan perlu dilakukannya evaluasi agar tidak adanya 

penyimpangan, dan perlunya dilakukan pengawasan evaluasi dengan tujuan agar 

kegiatan ekstrakurikuler terarah dengan baik. 

Evaluasi sebagai kegiatan untuk mengetatahui bagaimana proses kegiatan 

tersebut berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan dimulai dari proses pengawasan 

dari berbagai pihak di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai secara kontinu. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Pimpinan Pondok 

Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai. 

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai dilakukan setiap bulan sekali. Tujuannya untuk 

melihat kinerja para koordinator bidang ekstrakurikuler, dan untuk melihat 

kegiatan tersebut dapat berjalan atau tidak. Apabila ada suatu kendala dalam 

kegiatan tersebut maka akan didiskusikan bersama-sama.21 

  

Pernyataan di atas ditegaskan lagi oleh salah satu Koordinator 

Ekstrakurikuler Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai yaitu: 

Untuk evaluasi selalu dilakukan setiap bulannya dengan menyerahkan 

laporan kepada bagian kesiswaan. Dan bagian kesiswaan akan 

menyampaikan ke pimpinan pondok pesantren setiap akhir tahun. Namun 

pelaporan bisa juga secara mendadak jika mengalami hal-hal yang sulit 

untuk diselesaikan.22 

                                                             
21 Hasil wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai K.H. Hasan Basuni, pada tanggal 2 November 2022. 

 
22 Hasil wawancara dengan Koordinator Ekstrakurikuler Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai M. Faliansyah, pada tanggal1 November 2022. 
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Dari pernyataan diatas, kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak pondok 

pesantren, seperti pimpinan pondok pesantren, bagian kesiswaan pondok pesantren, 

dan koordinator ekstrakurikuler pondok pesantren. Hal yang dievaluasi dalam 

kegiatan ekstrakurikuler Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai diantaranya mengenai keaktifan santri, kehadiran santri, dan hasil dari 

kegiatan ekstrakurikuler santri. Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler di Pondok 

Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai dilaksanakan dengan dua 

cara, yaitu dengan tes tertulis dan praktek dan rapat koordinasi tim.  

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler di 

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai 

Sebuah kegiatan yang berjalan tentu saja tidak terlepas dari faktor 

pendukung dan faktor penghambat. Tanpa pendukung sebuah kegiatan dijalankan 

akan terhambat dan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dan tanpa ada hambatan 

sebuah kegiatan tidak dapat berkembang jika hambatan tersebut dapat diatasi 

dengan tepat. 

Faktor pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 

yaitu kebijakan satuan pendidikan, ketersediaan pembinaan, dan ketersediaan 

sarana dan prasarana satuan pendidikan. Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai berdasarkan peraturan tersebut kebijakan satuan 

pendidikan untuk kegiatan ekstrakurikuler sudah ditentukan pada awal tahun 

pelajaran yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi. Untuk ketersediaan pembina 
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ditentukan juga pada awal tahu pelajaran melalui rapat koordinasi. Seperti yang 

disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren bahwa. 

Untuk pembina dan pelatih kegiatan ekstrakurikuler diambil dari para 

pengajar yang ada di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai ini. Mereka dipilih berdasarkan keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki oleh masing-masing. Dan tidak ada pelatih di luar dari lingkungan 

pondok pesantren.23 

 

Dan saran dan prasarana untuk pendukung kegiatan ekstrakurikuler di 

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai ini cukup baik. Ini 

terlihat dari data yang sudah dilampirkan sebelumnya. 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai terletak pada faktor lingkungan yaitu 

pada keadaan cuaca untuk kegiatan ekstrakurikuler yang berada di luar ruangan dan 

keadaan apabila ada acara tertentu. Seperti penuturan dari koordinator 

ekstrakurikuler. 

Untuk kendala biasanya terjadi karena kegiatan ekstrakurikuler yang 

berbarengan dengan kegiatan lain di luar jadwal kegiatan. Selain itu juga 

karena faktor cuaca yang kadang mengganggu kegiatan ekstrakurikuler 

yang ada di luar ruangan.24 

 

Cara mengatasi jadwal yang bersamaan dengan kegiatan lain, biasanya 

kegiatan akan diliburkan atau di ganti waktu kegiatannya. Dan untuk masalah cuaca 

yang tentu saja tidak bisa di tebak, maka untuk menghindari para santri yang 

berkegiatan di luar ruangan adalah dengan memindahkan kegiatan ke dalam 

ruangan yang ada di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai. 

                                                             
23 Hasil wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai K.H Hasan Busani,pada tanggal 2 November 2022. 
24 Hasil Wawancara dengan Koorinator Ekstrakurikuler Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai M. Syakir Rusdiannor, pada tanggal 1 November 2022. 
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C. Pembahasan 

1. Analisis Penelitian Tentang Manajemen Kegiatan di Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai 

a. Perencanaan Program dan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dari hasil yang didapat di lapangan melalui beberapa wawancara melalui 

beberapa pertanyaan yang dijawab oleh responden serta hasil observasi peneliti. 

Perencanaan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran baru. Perencanaan 

kegiatan ekstrakurikuler dilakukan melalui rapat koordinasi antara pimpinan 

pondok pesantren, bagian kesiswaan, serta koordinator-koordinator kegiatan 

ekstrakurikuler Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai. Hal 

yang direncanakan diantaranya, program kerja ekstrakurikuler, tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler, keanggotaan kegiatan ekstrakurikuler, sarana dan prasarana, 

pendanaan kegiatan ekstrakurikuler, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. 

Perencanaan-perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern 

Darul Istiqamah Murakata Barabai berdasarkan pada pedoman Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A tahun 2013 yang berlaku. 

Perencanaan program kerja adalah dasar yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan agar tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat 

tercapai sesuai yang diharapkan. Program kerja kegiatan ekstrakurikuler berupa 

perencanaan kegiatan sebagai langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan, 

dengan perencanaan yang jelas dapat diketahui apa yang menjadi tujuan 

diadakannya kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini sama dengan penuturan Pimpinan 



62  

 

 

Pondok Pesantren. 

“Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam proses pembentukan 

penyusunan program kerja. Dari apa saja kegiatan yang dilaksanakan, target, 

sasaran, jadwal, penanggung jawab, hingga sumber pendanaan. Semua 

harus direncanakan dengan baik dan maksimal agar tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler tercapai”. 

 

Dengan itu perencanaan program kegiatan sebagai pedoman yang jelas 

untuk setiap kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi ketiaksesuaian antara 

tujuan kegiatan dengan pelaksanaannya di lapangan. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai perencanaan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dibuat oleh pimpinan pondok pesantren, bagian kesiswaan, 

dan koordinator-koordinator kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern 

Murakata Barabai menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat jelas sesuai 

dengan pedoman dan tujuannya. Misalnya saja menurut hasil observasi penelitian 

dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka sudah dibuatkan kerangka tujuan yang 

jelas, jadwal kegiatan, penanggung jawab kegiatan pramuka, pelatihan kegiatan 

pramuka, santri pada kelas berapa saja yang mengikuti pramuka, dan sistem 

pendanaan kegiatan pramuka.  

Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler muhadharah yang memerlukan 

perencanaan kegiatan, sehingga dibuat pedoman tujuan kegiatan, siapa yang 

mengikuti kegiatan, jadwal kegiatan, jadwal pembina/pelatih muhadharah, dan 

pendanaan kegiatan muhadharah yang dibutuhkan sudah dipersiapkan. 

Perekrutan keanggotaan ekstrakurikuler pada santri di Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai dilakukan dengan membagi angket 

kepada santri. Pembagian angket ini tujukan khususnya kepada santri-santri baru 
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yang masuk di awal tahun pelajaran. Ini sesuai dengan prosedur panduan kegiatan 

ekstrakurikuler pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A 

tahun 2013. 

Pendanaan adalah salah satu susunan dari kegiatan ekstrakurikuler. Dana 

kegiatan ekstrakurikuler digunakan untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan 

dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan tanpa terkendali masalah pendanaan. 

Pendanaan kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai diambil dari APBP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren) 

yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Pembinaan Kesiswaan yang terdapat pada pasal 6 ayat 1 yang 

bunyinya “Pendanaan pembinaan kesiswaan di sekolah dibebankan  pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)”. 

Selama ini untuk pendanaan kegiatan ekstrakurikuler tidak mengalami 

masalah. Pihak Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai 

benar-benar memfasilitasi santrinya dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. 

Dari pernyataan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai mengatakan bahwa: 

Dalam pendanaan, Alhamdulillah di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai ini tidak mengalami permasalahan atau 

kesulitan. Pihak pondok pesantren memberikan fasilitas ke santri dengan 

baik, seperti ketika ingin mendaftarkan lomba. Pihak pondok pesantren 

mengurus semua urusan administrasi lomba santri, sedangkan santri diminta 

untuk mempersiapkan dirinya saja untuk mengikuti lomba.25 

 

 

                                                             
25  Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai K.H Hasan Basuni, pada tanggal 2 November 2022. 
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Dalam kegiatan ekstrakurikuler yang juga terpenting adalah saran dan 

prasarana yang diberikan oleh Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai. Sarana dan prasarana yang diberikan sangat baik mulai dari segi 

tempat, alat atau perlengkapan , dan media untuk kegiatan ekstrakurikuler. Seperti 

disampaikan oleh bagian kesiswaan yaitu: 

Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Modern 

Darul Istiqamah Murakata Barabai cukup lengkap, sehingga para santri tidak 

mengalami kekurangan atau keterbatasan dalam fasilitas melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler.26 

 

Dari pernyataan di atas sarana dan prasarana yang diberikan Pondok 

Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai cukup lengkap. Fasilitas yang 

ada di antaranya lapangan bulu tangkis, lapangan tensi meja, lapangan basket, 

lapangan futsal, kolam renang, laboratorium komputer, sanggar seni, aula, dan lain-

lainnya. 

Dari hasil data yang telah diperoleh mengenai perencanaan program 

ekstrakurikuler seperti yang telah dinyatakan, perencanaan kegiatan ekstrakurikuler 

di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai terbilang baik, 

karena perencanaan sudah hampir mendekati syarat yang berdasarkan 

Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh 

Satuan Pendidikan Non Formal: Perencanaan Program, yaitu: 

1) Tujuan satuan pendidikan nonformal, 

2) Rencana kerja satuan pendidikan nonformal.27 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

                                                             
26 Hasil Wawancara dengan Bagian Kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai M. Fadliansyah, pada tanggal 1 November 2022. 
27 Permendiknas No. 49 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal. 
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Indonesia Nomor 62 Tahun 2014, satuan pendidikan selanjutnya menyusun 

“Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler” yang berlaku di satuan pendidikan. Kemudian 

pondok pesantren menyusun “Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler” yang berlaku di 

satuan pendidikan dan memberikannya kepada para santri setiap awal tahun 

pelajaran. 

b.  Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai dimulai dengan mengenalkan berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler pada saat Masa Orientasi Santri (MOS) dengan tujuan agar dapat 

memberikan informasi mengenai masing-masing bidang ekstrakurikuler kepada 

para santri baru sehingga para santri berminat untuk mengikuti dan juga dapat 

mengembangkan bakat yang sudah dimiliki santri sebelumnya pada kegiatan 

ekstrakurikuler yang dimiliki. 

Pengenalan kegiatan ekstrakurikuler ini juga berfungsi sebagai informasi 

bagi para santri santri baru agar dapat mewujudkan minat dan mengembangkan 

bakat santri baru. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler santri di pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai diminta untuk memilih  dua kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler 

wajib dan ekstrakurikuler pilihan.  

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan setiap bidang dilakukan 

seminggu sekali dilakukan, karena kegiatan ekstrakurikuler Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai  memiliki berbagai macam kegiatan 



66  

 

 

ekstrakurikuler maka di setiap harinya dalam seminggu pasti ada kegiatan. Kegiatan 

dimulai setelah kegiatan belajar telah selesai pada sore hari atau pada malam hari. 

Kegiatan ekstrakurikuler berlangsung sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah 

dibuat dan disusun oleh koordinator ekstrakurikuler dan bagian kesiswaan. Hal ini 

menurut penuturan dari koordinator ekstrakurikuler Pondok Pesantren Modern 

Darul Istiqamah Murakata Barabai bahwa: 

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler selama ini sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler pada hari Rabu maka 

dilakukan di hari Rabu. Tapi kadang jadwal kegiatan ekstrakurikuler ini 

bertabrakan dengan kegiatan lain yang di luar kegiatan ekstrakurikuler, 

sehingga kegiatan ekstrakurikuler diliburkan atau jam kegiatan pada hari itu 

diubah.28 

  

Jadwal kegiatan ekstrakurikuler para santri dimulai pada pukul 14.00 WITA 

sampai 21.30 WITA. Waktu tergantung pada kegiatan yang dilaksanakan, ada yang 

pada siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Berdasarkan hasil observasi peneliti, 

untuk kegiatan Marching Band dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 16.00 

WITA, kegiatan Maulid Habsyi/Barzanji dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 

20.00 WITA, dan pramuka dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA. 

Pelaksanaan kegiatan di atas bisa saja tidak dapat dilaksanakan dikarenakan 

adanya kegiatan lain di luar jadwal kegiatan ekstrakurikuler, pelatih yang tidak bisa 

mengajar seperti sepak bola, marching band, pencak silat, dan lain sebagainya, dan 

juga keadaan lingkungan atau cuaca yang tidak mendukung kegiatan yang ada 

diluar ruangan. 

                                                             
28 Hasil Wawancara dengan Koordinator Ekstrakurikuler Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai M. Syakir Rusdiaanor, pada tanggal 1 November 2022. 
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Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dijawab oleh 

responden, data, dan observasi peneliti, dapat dikatakan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler ini berjalan dengan cukup baik dari perkenalan ekstrakurikuler 

kepada santri baru dan sistem penjadwalan yang tersusun. 

c.  Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Setelah pelaksanaan dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan evaluasi. Perencanaan memerlukan evaluasi agar tidak ada terjadinya 

penyimpangan, maka untuk pelaksanaan program perlu dilakukannya pengawasan 

dan evaluasi agar kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya sesuai dengan yang 

diharapkan oleh Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai. 

Evaluasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dilakukan untuk mengetahui 

kinerja koordinator ekstrakurikuler dan pembina ekstrakurikuler, dan apakah 

pencapaian dari tujuan ekstrakurikuler sudah sesuai dengan yang ingin dicapai, dan 

setelah itu baru dilihat apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak. 

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai ada dua cara evaluasi. Seperti yang disampaikan oleh 

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah bahwa: 

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Istiqamah Barabai 

dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan melakukan tes tertulis 

dan/atau praktek untuk siswa. Yang kedua dengan melaksanakan rapat 

koordinator ekstrakurikuler.29 

 

Evaluasi dilakukan oleh berbagai pihak di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai yang dilakukan secara terus-menerus dan 

                                                             
29  Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah 

Murakata Barabai K.H Hasan Basuni pada tanggal 2 November 2022. 
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berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh bagian kesiswaan. 

Evaluasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara kontinu agar 

kegiatan ekstrakurikuler ini tetap terarah dan menghindari terjadinya hal 

yang tidak diinginkan. Selain itu evaluasi untuk memperbaiki apabila 

terdapat kendala atau suatu masalah dalam kegiatan ekstrakurikuler.30 

 

Dalam hal ini, evaluasi memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan yang 

berkualiatas sehingga benar-benar bermanfaat bagi para santri dan tujuan dari 

kegiatan ekstrakurikuler tercapai. Dan jika terjadi kendala dalam pelaksanaannya 

dapat segera dilakukan perbaikan atau perubahan. 

Kegiatan evaluasi ekstrakurikuler yang dilakukan Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai, berdasarkan observasi peneliti untuk 

kegiatan tes tertulis dan praktek dilaksanakan oleh para santri. Dari beberapa 

kegiatan ekstrakurikuler biasanya para pembina melakukan praktek saja seperti 

marching band, muhadharah, kaligrafi, menjahit, tenis meja, dan lain sebagainya. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang melakukan tes tertulis dan praktek biasanya adalah 

kegiatan pramuka saja. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun oleh para 

santri. 

Berdasarkan observasi peneliti juga untuk rapat koordinator ini 

dilaksanakan setiap sebulan sekali, biasanya membicarakan tentang kendala atau 

masalah yang dialami saat pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan kepada 

bagian kesiswaan setiap sebulan sekali dan bagian kesiswaan menyerahkan ke 

pimpinan pondok pesantren setiap akhir tahun. Namun untuk laporan ini bisa saja 

pelaporannya secara mendadak jika ditemui hal-hal yang sulit untuk ditangani.  

                                                             
30 Wawancara Bagian Kesiswaan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai M. Fadliansyah,  pada 1 November 2022 
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Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai dalam 

melaksanakan evaluasi terbilang baik. Karena dilihat dari usaha para pihak pondok 

pesantren untuk memberikan yang terbaik untuk para santri, dan bagaimana upaya 

pihak pondok pesantren untuk mengupayakan perbaikan yang mungkin dilakukan 

jika terjadi sebuah masalah atau suatu kendala dalam berlangsungnya kegiatan 

ekstrakurikuler. 

d. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kegiatan Ekstrakurikuler 

dalam Upaya Meningkatkan Minat dan Bakat Santri di Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai 

Adanya faktor pendukung semua kegiatan ekstrakurikuler akan berjalan 

sesuai dengan diharapkan. Dan adanya faktor penghambat dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai 

jika ditangani dan diatur dengan baik, maka akan menambah tingkat kualitas dan 

kelancaran kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

Faktor Pendukung merupakan suatu unsur yang membuat sesuatu menjadi 

berjalan lancar dan juga memudahkan. Dalam kegiatan ekstrakurikuler di Pondok 

Pesantren Darul Istqamah Murakata Barabai ini, faktor pendukung dalam 

pelaksanaannya adalah kebijakan satuan pendidikan. Kebijakan satuan pendidikan 

ini berupa aturan, program, serta rencana dalam kegiatan ekstrakurikuler misalnya 

menentukan jadwal kegiatan, menentukan pembina dan pelatih masing-masing 

kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Kebijakan yang dibuat di awal tahun 

pelajaran ini bertujuan agar kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berjalan sesuai 

dengan baik dan benar.  
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Faktor pendukung lainnya adalah ketersediaan pembina. Seorang pembina 

tentu saja memerlukan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. 

Pihak lain itu adalah pelatih yang ahli dan kompeten dalam kegiatannya. 

Pengambilan pembina dan pelatih ini dipilih dari para pengajar yang berada di  

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai yang memliki 

keahlian dibidangnya masing-masing. Menurut hasil observasi peneliti, koordinator 

dalam kegiatan ekstrakurikuler ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ketua 

koordinator ekstrakurikuler adalah Syakir Rusdiannoor, dan kegiatan olahraga 

dikoordinatori oleh M.Syaipudin AL Fansuri, Ahmad Fauzan, Hafizan, Ahmad 

Sulaiman, dan Rolan Julianto, dan koordinator pada bagian lainnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

Salah satu faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarana. Sarana 

prasarana ini merupakan bagian yang penting dalam melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler. Karena dapat membantu para santri untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuannya. Berdasarkan data dan hasil observasi peneliti, untuk 

kegiatan sepak bola tersedia lapangan sepak bola, kegiatan komputer telah 

disediakan laboratorium komputer, kegiatan renang disediakannya kolam renang, 

dan fasilitas lainnya. Dalam hal saran dan prasarana di Pondok Pesantren Modern 

Darul Istiqamah Murakata Barabai ini sudah sangat baik karena sudah mampu 

menyediakan apa yang diperlukan oleh para santri untuk melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 
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Barabai. Faktor penghambat yang menjadi terhambatnya kegiatan ekstrakurikuler 

adalah jadwal kegiatan yang sering kali berselisih dengan kegiatan lain yang 

bersamaan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya adanya kegiatan Bina 

Olimpiade Santri yang dilaksanakan oleh pondok pesantren, tentu saja ini 

bertabrakan dengan jadwal kegiatan ekstrakurikuler di pondok pesantren.  

Faktor penghambat lainnya adalah keadaan cuaca yang tidak menentu ini 

dapat menjadi terganggunya kegiatan ekstrakurikuler khususnya kegiatan yang 

berada di luar ruangan. Kegiatan ekstrakurikuler yang berada di luar ruangan seperti, 

sepak bola, renang, pramuka, basket, voli, pencak silat, karate, dan marching band. 

Berdasarkan observasi dan pengalaman peneliti yang pernah menjadi santri di 

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai, misalnya saja 

kegiatan ekstrakurikuler sepak bola yang kegiatannya berada di luar ruangan, 

apabila saat itu hujan para santri menunggu hingga hujan berhenti atau meliburkan 

para santri; atau kegiatan pramuka yang ada di luar ruangan apabila terjadi hujan 

para santri dimasukkan ke dalam aula pondok pesantren dan pelatih hanya 

memberikan teori kepada para santri tanpa melakukan kegiatan praktek. 

 


