
PENGEMBANGAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH  

 

Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan 

konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik 

dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah.  Ada 

beberapa point yang perlu diketahui dalam Pengembangan Kegiatan Ekstra Kurikuler di 

Sekolah, terdiri atas Fungsi Kegiatan Ekstra Kurikuler, Tujuan Kegiatan Ekstra Kurikuler, 

Prinsip Kegiatan Ekstra Kurikuler, Jenis Kegiatan Ekstra Kurikuler, Format Kegiatan Ekstra 

Kurikuler, dan Pelaksanaan Kegiatan Ekstra  Kurikuler.  

1.       Fungsi Kegiatan Ekstra Kurikuler, antara lain :  

A. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat 

mereka.  

B. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan 

rasa tanggung jawab sosial peserta didik.  

C. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan suasana 

rileks, mengembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses 

perkembangan.  

D. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan 

kesiapan karir peserta didik.      

2. Tujuan Kegiatan Ekstra Kurikuler, antara lain :  

A. Meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik 

B. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju pembinaan manusia seutuhnya. 

3.       Prinsip Kegiatan Ekstra Kurikuler 

A. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat 

dan minat peserta didik masing-masing.  

B. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan keinginan dan 

diikuti secara sukarela peserta didik.  

C. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang menuntut keikutsertaan 

peserta didik secara penuh.  

D. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler dalam suasana yang disukai 

dan mengembirakan peserta didik.  

E. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang membangun semangat peserta 

didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil.  

F. Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan untuk 

kepentingan masyarakat.  
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4.       Jenis Kegiatan Ekstra Kurikuler  

A. Krida, meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang 

Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA).  

B. Olahraga, meliputi kegiatan menumbuhkan potensi cabang olahraga yang diminati 

seperti Volly, 

C. Adiwiyata,  Fmeliputi kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan seperti   

Green Generation (GG) 

D. Keagamaan, meliputi kegiatan menumbuhkan kecintaan pada agama, seperti Baca 

Tulis Qur’an (BTA), Tilawah, Habsyi 

E. Bahasa, melipti kegiatan meningkatkan kemampuan berbahasa seperti English Club 

F. Seni, meliputi kegiatan mengasah potensi seni seperti Tari dan Kriya, serta musik 

G. Latihan/lomba keberbakatan/prestasi, meliputi pengembangan bakat olah raga, seni 

dan budaya, cinta alam, jurnaistik, teater, keagamaan.  

H. Seminar, lokakarya, dan pameran/bazar, dengan  substansi antara lain karir, 

pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni  budaya.   

 

4.       Format Kegiatan Ekstra Kurikuler  

A. Individual, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti peserta didik secara 

perorangan.  

B. Kelompok, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti oleh kelompok-

kelompok peserta didik.  

C. Klasikal, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti peserta didik dalam satu 

kelas.  

D. Gabungan, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti peserta didik antar 

kelas/ antar sekolah.  

5.       Pelaksanaan Kegiatan Ekstra Kurikuler  

A. Kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat rutin, spontan dan keteladanan dilaksanakan 

secara langsung oleh guru, konselor dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.  

B. Kegiatan ekstra kurikuler yang terprogram dilaksanakan sesuai dengan sasaran, 

substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat dan pelaksana sebagaimana telah 

direncanakan.  

 

http://afa-belajar.blogspot.com/search/label/Olahraga
http://afa-belajar.blogspot.com/search/label/Pendidikan
http://afa-belajar.blogspot.com/search/label/Kesehatan

