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Kegiatan Intrakurikuler 

 Mencakup kegiatan proses belajar-mengajar dengan 
label mata pelajaran, pemberian waktu, serta 
penyebaran di kelas serta satuan pengajaran. 

Kegiatan Kokurikuler 

 Pendidikan di luar jam pelajaran yang memiliki tujuan 
mendalami materi, serta lebih menghayati materi 
yang telah dipelajari pada waktu kegiatan 
intrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler  

 Kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran dengan 
tujuan mengembangkan minat dan bakat peserta 
didik.  

JALUR PENDIDIKAN FORMAL 



 Adalah suatu kegiatan latihan cabang olahraga 

tertentu yang diakomodir oleh sekolah, pelaksanaan 

biasanya berlangsung di sekolah, dan waktu 

pelaksanaan dilakukan di luar jam sekolah.  

 Pembina dan koordinator kegiatan ekstrakurikuler 

biasanya dipegang oleh pihak sekolah, misalnya 

wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru penjas, 

atau yang lai. 

 Sementara pelatih dapat berasal dari guru sekolah 

itu sendiri ataupun mengambil dari pihak luar 

sekolah yang berkompeten di bidangnya.  

 

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

OLAHRAGA?? 



(1)Pengembangan,  

(2)Sosial, 

(3)Rekreatif,  

(4)Persiapan karir  

(Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013) 

FUNGSI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

OLAHRAGA: 



1. Pengembangan 

 Mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta 

didik sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya. 

 

2. Sosial 

 Kegiatan ekstrakurikuler memberikan komunitas 

tersendiri bagi para pesertanya karena di dalamnya 

terjadi interaksi sosial. 

 Interaksi sosial yang muncul dalam kegiatan 

ekstrakurikuler dapat mengembangkan kemampuan 

dan tanggung jawab sosial peserta didik.  

 

FUNGSI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

OLAHRAGA: 



  

3. Rekreatif 

 Mengembangkan suasana rileks, menggembirakan 

dan menyenangkan yang menunjang proses 

perkembangan siswa 

 

4. Persiapan Karier 

 Hal ini terutama terjadi pada peserta didik yang 

mempunyai cita-cita menjadi olahragawan 

professional 

FUNGSI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

OLAHRAGA: 



 sepak bola, 

 bola voli, 

 bulutangkis,  

 bola basket, 

 futsal, 

 tenis meja,  

 sepak takraw, 

 futsal,  

 dan lain-lain. 

 

JENIS KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

OLAHRAGA 



1. Individual 

 Format kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang 

diikuti peserta didik secara perorangan. 

 

2. Kelompok 

 Format kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang 

diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik. 

 

 

 

   (Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013) 

FORMAT KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

OLAHRAGA 



3. Klasikal 

 Format kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang 

diikuti peserta didik dalam satu kelas. 

 

4. Gabungan 

 Format  kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang 

diikuti peserta didik antar kelas/ antar 

sekolah/madrasah. 

 

 

   (Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013) 

FORMAT KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

OLAHRAGA 



1. Menjadi media untuk menggunakan waktu luang 

secara positif 

2. Menjadi media bagi siswa untuk menyalurkan 

energi secara positif  

3. Meningkatkan kebugaran jasmani siswa 

4. Meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri 

siswac 

5. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan 

berkomunikasi 

 

 

MANFAAT KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

OLAHRAGA 



         

 

TERIMA KASIH 

SAMPAI JUMPA PADA PERTEMUAN BERIKUTNYA,,,,,  




