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ABSTRAK

Tulisan ini merupakan kajian mengenai pentingnya pengelolaan program
ekstrakurikuler olahraga di sekolah sebagai faktor pendukung dalam upaya
pencapaian olahraga prestasi. Banyak pilar pendukung terhadap kemajuan
prestasi olahraga salah satunya program ekstrakurikuler olahraga. Pelaksanaan
Program  kegiatan ekstrakurikuler olahraga di Sekolah saat ini dirasa hanya
sebagai kegiatan untuk melengkapi kegiatan di Sekolah.

Pelaksanaan  program-program  kegiatan  ekstra kurikuler olahraga pada
dasarnya  diberikan dan disediakan  untuk  semua  siswa sesuai dengan potensi,
minat, bakat, dan kemampuannya hendaknya  dikendalikan  untuk  pencapaian
tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan  kontribusinya  terhadap  perwujudan
visi  sekolah, daerah maupun nasional. Setiap pelaksanaan program kegiatan
ekstrakurikuler olahraga perlu  dirancang agar mampu memperoleh hasil yang
optimal dengan mengedepankan suasana yang kondusif, tidak terlalu membebani
siswa  dan  tidak  merugikan  aktivitas  kurikuler  sekolah.

Kajian ini juga membahas mengenai Konsep, perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi program ekstrakurikuler olahraga. Program ekstrakurikuler olahraga
berusaha memberikan kesempatan pada siswa yang memiliki bakat olahraga
istimewa untuk mengakomodasi semua potensi yang dimiliki anak bangsa dalam
membina dan memajukan olahraga nasional.

Kata Kunci: Ekstrakurikuler, Olahraga, Prestasi.

Pendahuluan

Olahraga bagi sebagian Negara dijadikan sebagai salah satu instrumen

dalam rangka untuk mencapai kejayaan Negara. Olahraga dipandang sebagai



media yang efektif untuk memposisikan sebuah Negara di forum Internasional.

Olahraga juga dapat dijadikan soft power bagi sebuah Negara. Posisi strategis ini

menjadikan olahraga di berbagai Negara digarap secara serius, terpadu dalam

pendidikan, kajian lintas bidang atau sudah memanfaatkan sport science dan

memiliki koordinasi yang jelas.

Namun yang terjadi di Indonesia olahraga masih digarap secara parsial.

Koordinasi antar lembaga/induk organisasi masih kurang. Pemassalan olahraga

yang menjadi dasar kuat masih dirasa kurang. Olahraga hanya dipandang sebagai

rutinitas belaka, belum menjadi kebutuhan setiap insan, daerah, atau bahkan

Negara. Ada banyak pilar penyangga bangunan keolahragaan nasional. Mulai dari

atlet, sarana-prasarana, pemanfaatan sport science hingga terpadunya kegiatan

keolahragaan ke dalam kegiatan akademis di sekolah. Tulisan ini mencoba

menggugah kita untuk lebih memperhatikan pada pentingnya pengelolaan

pengelolaan program ekstrakurikuler olahraga di sekolah sebagai faktor

pendukung dalam upaya pencapaian olahraga prestasi.

Keterlibatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengarahan dan

pembinaan juga menjaga agar kegiatan tersebut tidak mengganggu atau

merugikan aktivitas akademis.yang dimaksud dengan pembina ekstrakurikuler

adalah guru atau petugas khusus yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk

membina kegiatan ekstrakurikuler. Pembinaan atlet usia pelajar sering kali tidak

terjadi kesinambungan dengan pembinaan cabang olahraga prioritas.

Kajian Teori

Ekstrakurikuler
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di luar program yang

tertulis di kurikulum dan umumnya pihak sekolah menyediakan waktu satu hari

untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ekstrakurikuler sangat berguna untuk

pengembangan hobi, minat dan bakat siswa pada hal tertentu. Di sisi lain,

pelaksanaan kegiatan ini merupakan suatu bentuk perhatian sekolah pada



siswanya agar melakukan kegiatan yang lebih positif. Keberadaan kegiatan

ekstrakurikuler diperlukan siswa sebagai media untuk mengembangkan potensi

diri, selain itu diharapkan mampu mengangkat dan mengharumkan nama sekolah

dengan prestasinya,khususnya prestasi non akademik.

Salah satu wadah pembinaan siswa di sekolah adalah kegiatan

ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam program ekstrakurikuler

didasari atas tujuan dari pada kurikulum sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler

yang beragam siswa dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya.

seperti kegiatan formal lainnya, ektrakurikuler yang berada di bawah naungan

suatu badan dan instansi ataupun bentuk lainnya. Dalam hal ini adalah kegiatan

ektarkurikuler yang berada dalam ruang lingkup Sekolah atau Perguruan Tinggi

maka suatu kegiatan ektrakurikuler memerlukan Rencana Program Kerja yang

akan di jadikan acuan para anggotanya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan.

Kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler mendapat

proporsi yang tidak seimbang, kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung

disepelekan. Perhatian sekolah-sekolah juga masih kurang serius, hal ini terlihat

dari kurangnya dukungan yang memadai baik dari segi dana, perencanaan, dan

pelaksanaan, serta perannya sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan

Hakikat Ekstrakurikuler

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan

pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler

yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan

ekstrakurikuler merupakan program kurikuler yang alokasi waktunya tidak

ditetapkan dalam kurikulum. Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler

merupakan perangkat operasional (supplement dan complements) kurikulum, yang

perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan



satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan

dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut.

1. Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler

dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik

masing-masing.

2. Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan

sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela.

3. Keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut

keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan

pilihan masing-masing

4. Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan

dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik.

5. Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler

dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun

semangat peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan

giat.

6. Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler

dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan

kepentingan masyarakat.

Tujuan dan Format Kegiatan

Tujuan

tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disekolah Menurut Direktorat

Pendidikan Menengah Kejuruan, (dalam Suryosubroto, 2009: 287):

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa

beraspek kognitif, efektif, dan psikomotor.

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi

menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif.



3. Dapat mengetahui,mengenal serta membedakan antara hubungan satu

pelajaran dengan mata pelajaran lainya.

Format Kegiatan

Suryosubroto (2009: 287) mengetengahkan Kegiatan ekstrakurikuler dapat

diselenggarakan dalam berbagai bentuk.

1. Individual; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format

yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan.

2. Kelompok; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format

yang diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik.

3. Klasikal; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang

diikuti oleh peserta didik dalam satu kelas.

4. Gabungan; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format

yang diikuti oleh peserta didik antarkelas.

5. Lapangan; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format

yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di

luar sekolah atau kegiatan lapangan.

Pembahasan

Ekstrakurikuler olahraga

Prestasi olahraga adalah puncak penampilan dari seorang olahragawan

yang dicapai dalam suatu pertandingan maupun perlombaan, setelah melalui

berbagai macam latihan maupun uji coba. Prestasi tinggi yang dapat dicapai dalam

perlombaan maupun pertandingan merupakan dambaan setiap atlet. Selain itu,

prestasi tingi dalam olahraga juga mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia,

karena hal itu dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Banyak siswa yang kurang mengetahui bakat dan minat yang ada pada

dirinya sehingga siswa juga kurang maksimal dalam pemilihan kegiatan



ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dalam hal ini konselor mempunyai peran yang

sangat penting yaitu dalam pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran

yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat

sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan ciri-ciri pribadinya, selain kegiatan

ekstrakurikuler yang mendukung peningkatan hasil belajar siswa, kebiasaan

belajar juga memiliki hubungan yang erat dalam hal peningkatan hasil belajar

siswa. Dengan demikian untuk memperoleh hasil belajar yang baik maka

diperlukan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dan kebiasaan belajar yang baik

pula.

Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan

olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi

untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi

keolahragaan. Selain itu dalam pengembangan olahraga perlu dilakukan sebuah

pendekatan keilmuan yang menyeluruh dengan jalan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan

teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang

telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu

pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi

kegiatan keolahragaan. Untuk dapat menggerakkan pembinaan olahraga harus

diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau

memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi

dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran

akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Pembinaan olahraga yang seperti ini

hanya dapat terselenggara apabila ada suatu system pengelolaan keolahragaan

nasional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam semangat

kebersamaaan dari seluruh lapisan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam penanganan olahraga prestasi, antara lain:



a) Identifikasi Pemanduan Bakat. Atlet yang berhasil adalah mereka yang

memiliki kualitas unggul, tidak saja fisik tetapi juga psikis. Setelah bakat

ditemukan, perlu dipandu dan dikembangkan menjadi sesuatu yang aktual

dengan menggunakan ilmu dan teknologi.

b) Pembinaan Berjenjang dan Berkelanjutan. Pembinaan harus dilakukan

secara terus menerus dan berjenjang dengan memperhatikan input atlet

yang akan masuk ke dalam pembinaan. Diperlukan metode tertentu untuk

mendapatkan atlet potensial dengan tidak meninggalkan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

c) Pemberdayaan Semua Jalur Pembinaan. Pendayagunaan semua sumber

daya harus dilakukan dan menjadi bagian yang diprioritaskan dalam

pelaksanaan pembinaan.

d) Prioritas Cabang Olahraga. Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan

olahraga terkhusus olahraga prestasi diperlukan keberanian untuk membuat

keputusan dalam hal penetapan prioritas cabang olahraga yang akan

dibina. Dengan adanya prioritas tentu aja pembinaan yang dlakukan harus

difokuskan tanpa mengabaikan cabang olahraga yang lain.

e) Penetapan Standar Kualitas. Dalam ruang lingkup olahraga prestasi harus

bisa menetapkan standar kualitas semua pihak. Dalam hal meningkatkan

daya saing diperlukan peningkatan upaya dan kekuatan komponen-

komponen strategis, seperti peningkatan sumber daya manusia yang

berkualitas termasuk pelatih, guru, manajer, instruktur dan yang lainnya.

f) Investasi dan Implementasi IPTEK. Kedudukan IPTEK olahraga perlu

diberdayakan dengan menitikberatkan pada proses pembinaan dan

evaluasi disamping peningkatan kemampuan dan riset di bidang olahraga.

Peran IPTEK sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi.

g) Sistem Jaminan Kesejahteraan dan Masa Depan. Penyediaan dan

penerapan sistem penghargaan bagi atlet dan pelatih perlu dioptimalkan.

Secara prinsip pembinaan atlet perlu disertakan dengan perencanaan karir



terutama setelah mereka tidak aktif lagi sebagai atlet. Jaminan hidup akan

memotivasi setiap atlet untuk berprestasi.

Model Pengelolaan ekstrakurikuler Olahraga

Dalam hal melakukan pembinaan ekstrakurikuler olahraga yang berorientasi

prestasi tentunya harus didukung dengan manajemen yang baik. Menurut Hendry

Fayol fungsi-fungsi pokok manajemen sebagai salah satu kelompok sebagai

berikut:

1. Perencanaan (Planning), yaitu proses penentuan tujuan dan pedoman

pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternafit - alternatif yang

ada. Adapun yang menjadi fungsi pokok dari bagian perencanaan adalah:

a) Menentukan tujuan kegiatan ekstrakurikuler, menentukan kebijakan-

kebijakan latihan, prosedur latihan, dan program serta memberikan

pedoman cara - cara pelaksanaan yang efektif dalam pencapaian tujuan.

b) Menjadikan tindakan ekonomis agar semua potensi yang dimiliki terarah

kepada pencapaian tujuan

c) Menentukan prioritas cabang olahraga yang berpotensi di sekolah, dengan

memperhatikan lingkungan, siswa dan sarana yang ada di sekitar sekolah.

d) Menyusun rancangan program latihan disertai instrumen sebagai alat

ukurnya.

e) Meningkatkan daya guna dan hasil guna organisasi

2. Pengorganisasian (Organizing), yaitu suatu proses penentuan,

pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang

dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap

aktivitas ini, menyediakakn alat- alat yang diperlukan, menetapkan

wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang

akan melakukan aktivitas-aktivitas ini. Adapun yang menjadi fungsi pokok:



a) Menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan antara

pelatih, siswa/atlet dan

b) Menentukan tugas yang harus dilakukan

c) Pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan

d) Penempatan subsistem atau bagian serta penentuan hubungan–hubungan

3. Pengisian Jabatan (Staffing), adalah kegiatan untuk memperoleh

karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan yang bertujuan

agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas - tugas

pada setiap jabatan sehingga sasaran dapat tercapai. Adapun fungsi

dari staffing ini adalah:

a) Melakukan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi

untuk mendapatkan orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan

b) Mencari dan mempengaruhi guru/pelatih agar mau berkontribusi pada

kegiatan ekstrakurikuler

c) Melakukan pemilihan dan penentuan ketua/pengelola ekstrakurikuler

sesuai dengan kemampuan

d) Melakukan penempatan pada jabatan tertentu sesuai dengan uraian

pekerjaan dan klasifikasi pekerjaannya

4. Penggerakan (Actuating), yaitu kegiatan menggerakkan semua bawahan

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.Fungsi

pokok :

a) Melakukan pembinaan kerja sama, mengarahkan, dan mendorong gairah

para siswa/atlet dengan memahami tingkah lakunya

b) Menjaga hubungan yang harmonis yang didorong oleh kebutuhan dan

kepentingan bersama untuk memperoleh pendapatan, keamanan,

kekuatan, dan lain sebagainya

c) Menjaga komunikasi tetap baik agar perintah, laporan, informasi, berita,

saran dapat berjalan dengan baik



d) Gairah latihan akan berjalan dengan baik jika tipe, gaya, cara

kepemimpinan yang diterapkan pelatih/pengelola baik.

5. Pengendalian (Controlling), yaitu kegiatan untuk menyesuaikan antara

pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditentukan. Fungsi pokok:

a) Perlu adanya figur yang menjadi pengawas kegiatan ekstrakurikuler

olahraga

b) Menentukan standar - standar yang akan digunakan dasar pengendalian

c) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai

d) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan

penyimpangan jika ada

e) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar

pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana

f) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawas

Jadi pengelolaan dapat disimpulkan sebagai suatu pekerjaan untuk

memperoleh hasil dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan

dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Pembangunan olahraga

perlu mendapatkan perhatian yang lebih proporsional melalui pembinaan,

manejemen, perencanaan, dan pelaksanaan yang sistemtis dalam pembangunan

nasional.

Penutup

Pembinaan yang baik adalah gambaran terlaksananya atau tidak sistem

manajemen suatu tempat atau daerah. Dengan adanya pembinaan olahraga yang

sistematis, kualitas SDM dapat diarahkan pada peningkatan pengendalian diri,

tanggung jawab, sportivitas, prestasi, disiplin yang tinggi yang mengandung nilai

transfer bagi bidang lainnya. Berdasarkan sifat-sifat itu, pada akhirnya dapat

diperoleh peningkatan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan kebanggaan

nasional dan ketahanan nasional secara menyeluruh.



Keberhasilan prestasi olahraga nasional tidak lepas dari aspek-aspek lain

yang mendukung sistematis pembinaan yang mengerucut. Pada Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 dalam pasal 17 menyebutkan tentang ruang lingkup

olahraga meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan olahraga yaitu Olahraga Pendidikan,

Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi. Dengan demikian ekstrakurikuler olahraga

yang merupakan bagian dari olahraga pendidikan menjadi hal yang strategis untuk

disiapkan dan dijalankan pada sendi satuan pendidikan. Sehingga semua dapat

berkontribusi pada perkembangan keolahragaan nasional.
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