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ABSTRAK 

Heti Nur Endahsari – Manajemen Ekstrakurikuler Gema Persada 
Mansageka Sebagai Terobosan Baru Dalam Peningkatan Mutu Sekolah 
(Studi Kasus di MAN 1 Gunungkidul). Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2020. 

Permasalahan dalam dunia pendidikan sangatlah beragam, salah 
satu faktor penyebabnya adalah kurikulum. Perlu adanya terobosan baru 
dalam sistem pendidikan salah satu diantaranya melalui reorientasi 
penyelenggaraan pendidikan seperti kurikulum ekstrakurikuler. Kegiatan 
ekstrakurikuler Marching Band Gema Persada Mansageka dimaksudkan 
untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran non-akademik yang 
diminati dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan 
mutu sekolah. Marching Band Gema Persada Mansageka memiliki tujuan 
yaitu untuk mengembangkan kepribadian dan sebagai pembentukan 
karakter siswa. Selain itu, Marching Band Gema Persada Mansageka juga 
sebagai Icon atau Brand untuk mengangkat citra madrasah khususnya di 
bidang non-akademik. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan berusaha 
menggambarkan hasil penelitian apa adanya. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh kemudian diolah dalam bentuk kata-kata atau teks yang kemudian 
dituangkan dalam bentuk deskripsi atau narasi. Subyek dalam penelitian ini 
yaitu Kepala Sekolah, Guru BK yang direkrut sebagai Guru Pendamping 
(Manager Tim) dalam Ekstrakurikuler Marching Band, Pelatih Senior 
Marching Band, dan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Marching Band 
sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah manajemen ekstrakurikuler 
Gema Persada Mansageka sebagai terobosan baru dalam peningkatan mutu 
sekolah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk manajemen 
ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka sebagai terobosan baru dalam 
peningkatan mutu sekolah dilakukan dengan: (1) Perencanaan dimulai dari 
rekruitment Manager Team, rekruitment pelatih, perencanaan alat, 
rekruitment siswa, penetapan jadwal latihan, dan pembiayaan Marching 
Band; pada pengorganisasian terdapat penanggungjawab dan struktur 
pengurus Marching Band; pada fungsi penggerakan ada penerbitan surat 
tugas dari Kepala Sekolah dan pada pengendalian terdapat evaluasi kegiatan 
dan peralatan (2) Program kegiatan ekstrakurikuler Marching Band Gema 
Persada Mansageka yaitu program kompetisi, program prestasi, dan 
program promosi yang disebut dengan Tour Konser yang tidak terlepas dari 
prinsip-prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang ada (3) Faktor pendukung 
ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka yaitu sebagai ekstrakurikuler 
unggulan, dukungan atau suport sekolah, komitmen siswa dan peran alumni 
sedangkan faktor penghambatnya adalah kedisiplinan siswa, seleksi alam, 
jadwal latihan, peralatan Marching Band, dan dana lomba. 
Keyword: Manajemen, Ekstrakurikuler, Peningkatan Mutu Sekolah
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ABSTRACT 

Heti Nur Endahsari –Management of Extracurricular Gema 
Persada Mansageka as a New Innovation in Improving School Quality 
(Case Study in MAN 1 Gunungkidul). Thesis. Yogyakarta: Faculty of 
Tarbiyah Science and Teacher Training at The Sunan Kalijaga 
Yogyakarta State Islamic University, 2020. 

Problems in the world of education are very diverse, one of the 
factors is curriculum. Need for new Innovation for the education system 
through reorientation of education such as extracurricular curriculum. 
Marching Band Gema Persada Mansageka extracurricular intended to 
develop one of the interest non-academic and being one of the most 
important thing to improve school quality. Marching Band Gema 
Persada Mansageka has a goal to develop personalities and character 
building of students. In other hand, Marching Band Gema Persada 
Mansageka as an icon or brand to raise the image of madrasah, specially 
in non-academic areas. 

This research is descriptive qualitative, trying to describe the 
results of the research as it is. Data collection techniques using 
observation, interviews and documentation. The data is forming to words 
or text and write down to description or narration. The subjects in this 
study are the Principal, BK Teachers who were recruited as 
accompanying teachers (Team Managers) in the extracurricular of 
Marching Band, Marching Band senior trainers, and students who 
participated in the extracurricular of Marching Band. While the object in 
this study is the management of extracurricular Gema Persada 
Mansageka as a new innovation to improve the school quality. 

The results showed that management of extracurricular Gema 
Persada Mansageka as a new innovation in improving the quality of 
school was carried out with: (1) Planning starts from recruitment team 
manager, recruiting trainers, planning tools, recruiting students, setting 
training schedules, and financing the Marching Bandt; on the 
mobilization task there is a letter assignment from the School Principal 
and to control there is an evaluation of activities and equipment (2) 
Activity program the extracurricular of Marching Band Gema Persada 
Mansageka, such as competition program, achievement program, and 
promotion program called the Concert Tour which is inseparable from 
the principles of existing extracurricular activities (3) Supporting factors 
for extracurricular of Gema Persada Mansageka activities are superior 
extracurricular, suport from school, student commitment and the role of 
alumni while the inhibiting factors are student discipline, natural 
selection, training schedule of Marching Band equipment and 
competition funds. 

Keyword: Management, Extracurricular, Improving School Quality
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan dibidang pendidikan beragam yang dipengaruhi 

oleh banyak hal. Permasalahan yang sangat penting dalam pendidikan 

adalah kurikulum. Perlu adanya terobosan-terobosan baru dan upaya 

berkelanjutan dalam sistem pendidikan sehingga mampu meningkatkan 

mutu pendidikan melalui perbaikan secara terus menerus. Salah satu 

diantaranya adalah dengan melakukan reorientasi penyelenggaraan 

pendidikan seperti kurikulum ekstrakurikuler. 

Kurikulum ekstrakurikuler merupakan salah satu indikator 

penting bagi pendidikan, maka masalah lain yang muncul dari aspek 

kurikulum dalam arti proses belajar dan pengalaman belajar memiliki 

kaitan erat dengan perilaku guru dalam konteks belajar mengajar. Bahwa 

program suatu kurikulum ekstrakurikuler masih memerlukan intervensi 

dan kreativitas guru yang akan mengoperasionalkannya di dalam proses 

belajar mengajar. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

bernilai tambah yang diberikan sebagai pendamping pelajaran secara 

kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan di luar jam 

pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, 

pengembangan, bimbingan, dan pembiasaan siswa agar memiliki dasar 

penunjang.2  

                                                           
2  Bahruddin, “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Era Otonomi 

Pendidikan”, (Jakarta: Jurnal Al-Harakah Vol. 63 No.1,  Januari 2006), hlm. 19-20. 



 

 

 

 

2

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan 

salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa 

misalnya olahraga, kesenian, berbagai macam keterampilan, 

kepramukaan, dan sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan mutu sekolah. Fungsi 

ekstrakurikuler tidak hanya menaikkan derajat gengsi sekolah ditengah-

tengah pesaingnya. Keberadaan kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

wadah perkumpulan siswa berdasarkan minat, bakat, kecenderungannya 

untuk beraktivitas dan berkreativitas di luar program kurikuler. 

Menurut Tilaar dalam pengantar bukunya “Manajemen 

Pendidikan Nasional” mengemukakan bahwa: “Perkembangan 

pendidikan nasional dewasa ini semakin membutuhkan suatu 

manajemen atau pengelolaan yang semakin baik. Boleh dikatakan krisis 

pendidikan yang dihadapi oleh bangsa dewasa ini berkisar pada krisis 

manajemen. Oleh karena itu untuk memperbaikinya pun haruslah 

dimulai dari manajemen itu sendiri”.3  

Dari pendapat tersebut terlihat betapa pentingnya kegiatan 

manajemen dalam dunia pendidikan. Manajemen berfungsi membantu 

organisasi dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Apabila manajemen diterapkan dengan baik dalam 

pengelolaan pendidikan maka tujuan pendidikan akan dapat tercapai 

secara maksimal termasuk tujuan kegiatan ekstrakurikuler. 

Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat input seperti 

bahan ajar (kognitif, efektif, atau psikomotorik), metode bervariasi 

sesuai dengan kemampuan guru, sarana sekolah didukung dengan 

                                                           
3 Tilaar, “Manajemen Pendidikan Nasional”, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 12. 
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administrasi dan prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan 

suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas 

berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut baik antar guru, siswa 

dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks 

kurikuler maupun ekstrakurikuler, baik dalam lingkup substansi 

akademis maupun non-akademis dalam suasana yang mendukung proses 

pembelajaran. 

Setiap sekolah mempunyai budaya berbeda-beda yang harus 

dipahami dan dilibatkan dalam proses peningkatan mutu agar bisa terjadi 

secara terus menerus. Maka pengembangan kultur sekolah harus 

diperbaiki, berusaha memperkuat budaya yang positif dan 

menghilangkan budaya yang negatif. Secara langsung sudah 

menerapkan otonomi sekolah yang pada akhirnya bermuara pada 

peningkatan mutu pendidikan. 

Pengelola lembaga pendidikan diharapkan mampu mengantarkan 

anak didiknya menjadi siswa berprestasi dibanyak bidang dalam ajang 

lomba yang diadakan untuk tingkat para pelajar baik secara akademik 

maupun non akademik. Sekolah yang mampu juara, dialah yang akan 

mendapatkan kepercayaan lebih banyak dari masyarakat. Adanya 

persaingan ketat yang terjadi di dunia pendidikan belakangan ini 

menjadikan kegiatan ekstrakurikuler sebagai jalan alternatif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan secara baik. 

Penelitian ini mengambil objek tentang manajemen 

ekstrakurikuler sebagai terobosan baru dalam peningkatan mutu sekolah 

melalui kegiatan ekstrakurikuler di MAN 1 Gunungkidul. Sebagai objek 

penelitian, peneliti berpedoman bahwa MAN 1 Gunungkidul merupakan 

salah satu sekolah unggulan dan termasuk sekolah yang berprestasi. 
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Dalam hal prestasi MAN 1 Gunungkidul sangat membanggakan, 

terutama dalam hal non akademik atau dalam ekstrakurikuler, dari sekian 

banyak ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Gunungkidul diantaranya 

adalah Futsal, Jemparingan, Musik/Band, Hadroh, Kaligrafi, Qiro’ah, 

Olahraga, Teater, Seni Pertunjukan, PMR (Palang Merah Remaja), 

Buletin, dan KIR (Karya Ilmiah Remaja). Dari sekian banyak 

esktrakurikuler peminatnya hanya sedikit, peserta didik jarang masuk 

kalau ekstrakurikulernya tidak diwajibkan ikut dari pihak sekolah 

sehingga kegiatannya tidak optimal dan maksimal. Selain itu, dari sekian 

banyak ekstrakurikuler yang ada tidak mempunyai prestasi yang bisa 

dibanggakan mulai dari proses pembinaannya apalagi untuk 

menanamkan karakter masih sangat minim sekali sehingga tidak dapat 

tercapai.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Jauhari 

Iswahyudi selaku Kepala Madrasah di MAN 1 Gunungkidul sebagai 

berikut: 

“Anak ini jarang masuk ekstra, nek ra diuyak-uyak ora mangkat 
ekstrane, jadi ekstra yang dulu banyak banget. Tetapi yang ada 
peminat, ada siswa yang mau latihan itu sedikit sekali. Tetapi 
dalam pelaksanaannya itu pesertanya sedikit atau anak itu jarang 
masuk latihan sehingga latihannya tidak optimal tidak maksimal. 
Bahwa ekskul yang dikembangkan atau dilaksanakan dalam 
harian itu tidak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Dadi 
pembinaannya itu tidak ngejar prestasi juga apalagi karakter. Jadi 
karakter yang mau dibangun tidak tercapai. Jadi prestasinya 
minim atau rendah atau mungkin tidak berprestasi. Misi 
karakternya jadi pembiasaan diri atau pengembangan diri. Jadi 
ekskul itu tujuannya untuk mengembangkan kepribadian, 
mengembangkan karakter siswa to tapi itu tidak tercapai.”4 

                                                           
4 Wawancara dengan Bapak Jauhari Iswahyudi selaku Kepala Madrasah pada 

hari Kamis, 30 Januari 2020 pukul 10.27 di Kantor PTSP (Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu). 
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Berdasarkan wawancara diatas, bermula dari permasalahan itulah 

pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2017 launching 

ekstrakurikuler Marching Band “Gema Persada Mansageka (MAN 1 

Gunungkidul).5  Berdasarkan pengamatan sekolah bahwa alumni 

MTs/SMP yang mempunyai satuan drumband sehingga kemudian 

diharapkan mendaftarkan diri ke MAN (Madrasah Aliyah Negeri) juga 

mengikuti Marching Band karena ekstrakurikuler ini banyak diminati 

dan tanpa adanya paksaan. Di dalam ekstrakurikuler Marching Band ini 

siswa tidak hanya sekedar bermain musik saja, akan tetapi juga untuk 

mengembangkan karakter seperti ilmu baris berbaris, disiplin, 

tanggungjawab, kerjasama, dan toleransi.6 Apabila komponen tersebut 

tidak tersedia pada diri peserta didik atau siswa maka harmonisasi musik 

pun tidak akan muncul. Kegiatan ekstrakurikuler Marching Band ini 

selain untuk mengembangkan karakter juga untuk mendongkrak prestasi 

selain di bidang akademik sehingga diharapkan mampu mengikuti 

perkembangan zaman.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang “Manajemen Ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka sebagai Terobosan Baru dalam Peningkatan 

Mutu Sekolah”. 

 

 

                                                           
5 Wawancara dengan Ibu Tuti Herawati selaku Manager Tim ekstrakurikuler 

Marching Band di MAN 1 Gunungkidul, 31 Januari 2020 pukul 10.27 di MAN 1 
Gunungkidul. 

6 Wawancara dengan Bapak Jauhari Iswahyudi selaku Kepala Madrasah pada 
hari Kamis, 30 Januari 2020 pukul 10.27 di Kantor PTSP (Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu). 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen ekstrakurikuler gema persada mansageka 

dalam peningkatan mutu sekolah di MAN 1 Gunungkidul? 

2. Apa saja program kegiatan ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka dalam Peningkatan Mutu Sekolah di MAN 1 

Gunungkidul? 

3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Manajemen 

Ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka dalam Peningkatan Mutu 

Sekolah di MAN 1 Gunungkidul? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, 

maka tujuan pokok dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui tentang Manajemen Ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka dalam Peningkatan Mutu Sekolah di MAN 

1 Gunungkidul. 

b. Untuk mendeskripsikan program kegiatan ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka dalam Peningkatan Mutu Sekolah di MAN 

1 Gunungkidul. 

c. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat 

Manajemen Ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka dalam 

Peningkatan Mutu Sekolah di MAN 1 Gunungkidul. 
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2. Manfaat Penelitian 

1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengembangan 

pengetahuan dan wawasan mengenai Manajemen 

Ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka dalam Peningkatan 

Mutu Sekolah. 

2) Bagi MAN 1 Gunungkidul, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sarana untuk mengetahui Manajemen Ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka dalam Peningkatan Mutu Sekolah. 

3) Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang 

Manajemen Ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka dalam 

Peningkatan Mutu Sekolah. 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana banyak 

penelitian dilakukan agar dapat memperoleh hasilnya secara langsung 

berdasarkan fakta empirik. Diketahui bahwa telah banyak penelitian 

yang membahas tentang manajemen ekstrakurikuler. Namun secara 

khusus peneliti belum menjumpai karya tulis atau buku yang 

memfokuskan pada manajemen ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka dalam peningkatan mutu sekolah. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran terhadap karya 

ilmiah tentang berbagai sumber terkait dengan manajemen 

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka dalam peningkatan mutu 

sekolah, telah ditemukan beberapa karya ilmiah dalam yang memiliki 

sedikit kemiripan dengan topik yang akan peneliti adakan penelitian 

diantaranya: 
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Pertama, Tesis oleh Ahmad Fahrizal Zulfami yang berjudul 

“Implementasi Manajemen Ekstrakurikuler Untuk Meningkatkan 

Prestasi Siswa Non-Akademik di SMP Al Mu’tazam Mojokerto”.7 Dari 

hasil penelitian dapat diketahui bahwa perencanaan kegiatan 

ekstrakurikuler sudah diterapkan dengan baik penyusunan program 

kegiatan ekstrakurikuler melalui program rutin dan prioritas yang 

meliputi: pembentukan ekstrakurikuler terpadu, peningkatan prestasi 

non akademik siswa. Adapun pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

meliputi: pembinaan secara continue, student day, mengadakan seleksi, 

pengiriman data ke luar sekolah. Pelaksanaan evaluasi dilakukan 

beberapa tahap: tiap minggu, tiap bulan, akhir tahun dilaporkan kepala 

sekolah. Teknik evaluasinya antara lain: tes tulis dan praktek serta rapat 

koordinasi tim ekstrakurikuler. Implikasi terhadap peningkatan mutu 

prestasi non akademik yaitu: dapat mencerdaskan dan melatih 

kemandirian siswa dan sekolah dikenal masyarakat luas. 

Kedua, Tesis oleh Nur Nissa Nettiyawati yang berjudul 

“Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa Jurusan PBA UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (Studi Kasus Pembelajaran Bahasa Arab 

Mahasiswa Jurusan PBA Semester 6 Tahun 2016 di UKM Studi dan 

Pengembangan Bahasa Asing”. 8  Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa ada beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler bahasa arab 

                                                           
7 Ahmad Fahrizal Zulfami, “Implementasi Manajemen Ekstrakurikuler Untuk 

Meningkatkan Prestasi Siswa Non Akademik di SMP Al Mu’tazam Mojokerto”, 
Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. 

8 Nur Nissa Nettiyawati, “Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa Jurusan PBA 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Kasus Pembelajaran Bahasa Arab Mahasiswa 
Jurusan PBA Semester 6 Tahun 2016 di UKM Studi dan Pengembangan Bahasa 
Asing”, Program Studi Pendidikan Agama Islam Kosentrasi Pendidikan Bahasa Arab, 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017. 
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di SPBA diantaranya kegiatan muhadasah, pemberian mufradat, 

qira’ah, muhadarah yaitu kegiatan berpidato berbahasa arab, debat 

bahasa arab, pelatihan cerdas cermat, drama bahasa dan istima’. Dan ada 

juga kegiatan tambahan sebagai pengembangan bahasa arab diantaranya 

al-tarjamah puisi bahasa arab, insya’ dan pelatihan pemahaman lahjah 

amiyah. Faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa jurusan PBA 

semester 6 tahun 2016 dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bahasa 

arab di UKM SPBA adalah minat dalam diri mahasiswa yang rendah, 

sikap tutor/pembimbing yang kurang menyenangkan, orang tua atau 

keluarga yang masa bodoh terhadap pendidikan anaknya, teman belajar, 

fasilitas yang kurang memadai baik dari UKM SPBA sendiri dan yang 

dimiliki mahasiswa, aspek psikologis jasmani dan rohani yang tidak 

sehat atau anggota badan yang tidak lengkap, dan intelegensi mahasiswa. 

Mahasiswa jurusan PBA semester 6 tahun 2016 terdapat sebanyak 41 

orang yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bahasa arab 

disebabkan faktor yang mempengaruhi tersebut, padahal sebagian 

darinya mengatakan dirinya minim pemahaman terhadap bahasa arab. 

Ketiga, Tesis oleh Nurjanna Rahmayani Htb yang berjudul 

“Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 3 Depok 

Sleman D.I Yogyakarta”.9 Berdasarkan hasil penelitian mutu pendidikan 

di SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta dapat dilihat dari 

segi akreditas, output belajar siswa, dan prestasi kegiatan 

ekstrakurikuler. Program kegiatan ekstrakurikuler antara lain: adanya 

                                                           
9 Nurjanna Rahmayani Htb, “Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 3 Depok 
Sleman D.I Yogyakarta”, Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2019. 
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perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap awal tahun 

ajaran baru yang dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, koordinator 

kegiatan ekstrakurikuler dan para guru pembina; pengelompokan 

kegiatan ekstrakurikuler dikelompokkan menjadi dua yaitu 

ekstrakurikuler wajib dan pilihan; dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan setiap tiga bulan sekali. Sedangkan strategi kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan dengan: kerjasama dengan pihak luar yang mempunyai daya 

dukung untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler, ekstrakurikuler 

berbasis minat, dan jenis kegiatan ekstrakurikuler harus mempunyai 

target pencapaian. 

Keempat, Jurnal oleh Putri Fatmawati yang berjudul 

“Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Voice and Picture (Studi Kasus 

di SMK Terpadu Al Ishlahiyah Singosari Malang)”.10 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa manajemen kegiatan ekstrakurikuler di SMK 

Terpadu Al Ishlahiyah meliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, evaluasi. Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah belum 

memperhatikan secara penuh pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

Voice and Picture. Pembina ekstrakurikuler perlu meningkatkan kualitas 

SDM melalui proses seleksi dan meningkatkan proses manajemen yang 

baik. 

 

                                                           
10 Putri Fatmawati, “Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Voice and Picture 

(Studi Kasus di SMK Terpadu Al Ishlahiyah Singosari Malang)”, Jurnal, Malang: 
Universitas Negeri Malang, 2010. 
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Kelima, Tesis oleh Yuniawati Ningsih yang berjudul 

“Pengelolaan Kegiatan Ekstrakurikuler Studi Kasus di MI Ma’arif Desa 

Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. 11  Hasil 

penelitian disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler belum terkelola 

dengan baik karena kepala sekolah MI Ma’arif Pagerwojo belum 

memperhatikan secara penuh pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. 

Guru pembina belum membuat program kerja yang rinci, belum 

membuat tata tertib bagi siswa dan pelatih kegiatan ekstrakurikuler 

belum membuat instrumen untuk pengawasan kegiatan ekstrakurikuler. 

Dari beberapa kesimpulan kajian penelitian terdahulu di atas 

penulis dapat memberikan persamaan dan perbedaan antara kajian 

penelitian terdahulu dengan tesis yang akan penulis teliti. Pada 

persamaan tesis diatas bahwa mereka melakukan penelitian tentang 

kegiatan ekstrakurikuler. Baik dari segi pengelolaannya, manajemen 

maupun tentang ekstrakurikuler itu sendiri. Namun dalam penelitian ini 

penulis tidak hanya memfokuskan kajian dalam proses manajemen 

ekstrakurikulernya saja, tetapi juga bagaimana manajemen 

esktrakurikuler tersebut dalam meningkatkan mutu sekolah melalui 

Gema Persada Mansageka di MAN 1 Gunungkidul. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.12 

                                                           
11 Yuniawati Ningsih, “Pengelolaan Kegiatan Ekstrakurikuler Studi Kasus di 

MI Ma’arif Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, Tesis, 
Malang: Universitas Negeri Malang, 2011. 

12 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 
3. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, 

karena sumber data utama adalah penelitian yang berupa kata-kata 

dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai, menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, atau sikap orang lain, baik 

secara individual maupun kelompok. Sedangkan bersifat deskriptif 

karena penelitian ini dimaksudkan menggambarkan keadaan yang 

terjadi.13 Penelitian ini mengambil lokasi di MAN 1 Gunungkidul, 

oleh karena itu penelitian ini digolongkan dalam penelitian lapangan. 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang didapat dari lapangan menggunakan 

penelitian kualitatif yang menghasilkan data berupa wawancara atau 

berupa tulisan atau lisan dari orang-orang yang diteliti maupun 

secara perilaku atau tindakan juga dapat diamati. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data atau informasi pada suatu aktifitas 

penelitian diperlukan suatu metode. Metode yang dipilih harus sesuai 

dengan permasalahan. Metode-metode yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

a) Metode Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, dengan 

adanya data yang dikumpulkan dan sering menggunakan bantuan 

alat untuk mengumpulkan data penelitian, baik melalui 

pengamatan dan penginderaan.14 

                                                           
13 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), hal. 52. 
14 Ibid., hal. 310. 
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Dalam pelaksanaannya digunakan teknik observasi 

secara langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala 

subjek yang akan diteliti.15  

Peneliti menggunakan observasi sistematis, yaitu yang 

dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman 

sebagai instrumen pengamatan. Metode ini digunakan untuk 

menghimpun data tentang situasi dan kondisi MAN 1 

Gunungkidul mengenai proses latihan ekstrakurikuler Marching 

Band Gema Persada Mansageka. 

b) Metode Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.16 

Pengumpulan dengan cara menanyakan langsung dengan sumber 

informasi, sehingga kebenarannya konkrit dan jelas. Sumber 

informasi dalam peneltian adalah kepala sekolah dan guru atau 

manager team ekstrakurikuler marching band. Metode ini 

digunakan untuk menghimpun data tentang manajemen 

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka dalam peningkatan 

mutu sekolah, program kegiatan ekstrakurikuler Marching Band 

Gema Persada Mansageka, faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam proses manajemen ekstrakurikuler, serta 

metode pelatihan yang digunakan selama kegiatan berlangsung. 

 

                                                           
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur..., hal. 136. 
16 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan..., hal. 231. 
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c) Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu, dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.17 Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data yang besifat dokumentatif, seperti data 

kepemilikan lahan, bangunan, dan sarana prasarana; profil 

pendidik dan tenaga kependidikan; kondisi peserta didik; struktur 

organisasi; program strategis; sumber pembiayaan; rencana kerja 

tahunan; program kerja kepala MAN 1 Gunungkidul; jadwal 

guru piket MAN 1 Gunungkidul tahun pelajaran 2019/2020; 

standar imtaq peserta didik; daftar nama peserta kejurkab 

drumband PDBI Kabupaten Gunungkidul tahun 2019; daftar tim 

pendamping kejurkab tahun 2019; daftar prestasi akademik lolos 

seleksi PTN tanpa tes tahun 2019/2020; laporan penggunaan 

dana partisipasi kegiatan kejurda PDBI 2018 dan 2019; foto 

dokumentasi dengan kepala sekolah, guru-guru, siswa-siswi serta 

pelatih ekstrakurikuler sebagai narasumber yang diteliti di MAN 

1 Gunungkidul. 

d) Metode Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan 

data triangulasi. Triangulasi diartikan teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang ada. Peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dengan mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

                                                           
17 Ibid., hal. 240. 
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beda dengan teknik yang sama.18  Peneliti menggunakan 

observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

untuk sumber data yang sama secara serempak. 

3. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses memberikan interpretasi dan arti 

bagi data yang telah dikumpulkan dengan cara diurutkan sesuai pola, 

kategori, dan satuan uraian sehingga dapat lebih mudah digunakan 

untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam 

penelitian. 

Dalam menganalisis data, digunakan teknik deskriptif 

kualitatif untuk memberikan interprestasi terhadap hasil penelitian 

atau data yang diwujudkan dengan uraian yang berbentuk kalimat 

yang akhirnya ditarik suatu kesimpulan untuk menunjukkan fakta di 

lapangan. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam 

menganalisis data adalah sebagai berikut:19 

(a) Pengumpulan data 

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka 

peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan informasi 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil wawancara yang diperoleh yaitu bersumber dari 

Bapak Jauhari Iswahyudi selaku kepala sekolah dan Bu Tuti 

Herawati selaku guru pendamping atau Manager Team. 

Sedangkan untuk hasil observasi, data yang diperoleh dari guru 

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018), hlm. 241. 
19  Lexy.J.Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), hlm. 9. 
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BK (Bimbingan Konseling), Wakaur bidang Sarpras, dan siswa. 

Serta hasil dokumentasi diperoleh langsung oleh pengamat 

sekaligus peneliti. 

Adapun informan antara lain yaitu Bapak Jauhari 

Iswahyudi selaku kepala sekolah MAN 1 Gunungkidul, Bu Tuti 

Herawati selaku guru sekaligus manager team marching band, 

Bapak Sidiq Jefry selaku pelatih marching band dan Isnaini wafiq 

dan Lia selaku siswa MAN 1 Gunungkidul. 

Sedangkan untuk key informan antara lain Bapak 

Jauhari Iswahyudi selaku kepala sekolah MAN 1 Gunungkidul 

dan Bu Tuti Herawati selaku guru sekaligus manager team 

marching band. 

(b) Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

memfokuskan, penyederhanaan dan pentransformasian data 

mentah dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Data yang sudah 

didapatkan kemudian direduksi dengan cara mengelompokkan 

atau memilih dan meramu data yang sesuai dengan penelitian, 

sesudah data itu terangkum kemudian disusun supaya lebih 

teratur.a 

(c) Penyajian data 

Penyajian data adalah deskripsi penemuan dari apa 

yang diperoleh di lapangan. Penyajian data disini dibatasi sebagai 

sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. 
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(d) Penarikan kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan sangatlah penting untuk 

menegaskan pokok-pokok pemahaman dan pembahasan yang 

tertulis serta memaparkan penelitian secara komprehensif. 

Kesimpulan diambil setelah data-data tersusun secara rapi dan 

sistematis. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang ditulis dalam bagian ini bertujuan 

untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi dari 

penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Pada bagian awal penelitian ini berisi formalitas seperti halaman 

judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman 

kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar 

tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran. 

Dalam bagian inti penelitian ini berisikan uraian tentang bab-bab 

yang menjadi pokok isi dari penelitian yang dilaksanakan. Dalam hal ini 

peneliti membagi menjadi empat bab dan pada setiap babnya terdapat 

beberapa sub bab yang menjelaskan dari bab yang bersangkutan. 

Bab I berisi Pendahuluan, mencakup Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian 

Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II secara konseptual menjelaskan landasan teori yang 

membahas tentang teori manajemen ekstrakurikuler dalam peningkatan 

mutu sekolah. 
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Bab III membahas tentang gambaran umum MAN 1 

Gunungkidul. Gambaran tersebut meliputi: sejarah berdiri, visi dan misi, 

dan tujuan, struktur organisasi, jumlah siswa, guru, karyawan, dan sarana 

prasarana. 

Bab IV merupakan pembahasan inti dari penelitian ini, tentang 

masalah yang diteliti yaitu manajemen ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka, program kegiatan ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka, serta faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan 

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka sebagai terobosan baru dalam 

peningkatan mutu sekolah. 

BAB V penutup. Pada bagian bab ini berisi tentang simpulan dari 

hasil penelitian, saran, kata penutup, serta bagian akhir terdapat daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran terkait dengan masalah penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti menyusun dan menganalisis data yang 

diperoleh, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Secara umum proses Manajemen Ekstrakurikuler Marching 

Band Gema Persada Mansageka berjalan dengan efektif dan 

efisien sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dibuktikan dengan 

fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan 

controlling secara maksimal, yang dimulai dari perekrutan 

manager team, pelatih, siswa yang akan mengikuti 

ekstrakurikuler Marching Band, perencanaan alat, 

pembiayaan kegiatan Marching Band, seleksi alat, seleksi 

alam, serta pembentukan karakter siswa yang terdiri dari 

kedisiplinan, kekompakan, kerjasama yang sangat 

dibutuhkan agar menjadi suatu paduan musik yang sangat 

harmonis dan enak untuk didengar bagi siapa pun yang 

mendengarkannya. 

2. Program kegiatan ekstrakurikuler Marching Band Gema 

Persada Mansageka yang terdiri dari program kompetisi, 

program prestasi dan program promosi yang disebut dengan 

“Tour Konser” yaitu pementasan Marching Band dari daerah 

ke daerah yang masih berada di lingkungan Kabupaten 

Gunungkidul atas undangan dari masyarakat atau alumni 

MAN 1 Gunungkidul dengan tujuan sebagai ajang promosi 
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agar lebih dikenal di kalangan masyarakat luas. Selain Tour 

Konser ada juga kirab atau parade. Program Marching Band 

tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip program 

ekstrakurikuler yang ada. 

3. Didalam proses manajemen ekstrakurikuler Marching Band 

Gema Persada Mansageka, terdapat beberapa faktor 

pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi. 

Faktor pendukung diantaranya yaitu sebagai ekstrakurikuler 

unggulan, dukungan atau suport dari pihak sekolah, 

komitmen siswa, serta peran dari alumni sedangkan untuk 

faktor penghambatnya antara lain kedisiplinan siswa, seleksi 

alam, jadwal latihan, peralatan Marching Band, serta biaya 

atau dana untuk perlombaan. 

 

B. Saran-saran 

1. Bagi Kepala Sekolah  

a) Melakukan monitoring dengan menyediakan anggaran serta 

peralatan yang memadai agar dapat terpenuhi sesuai dengan 

jumlah siswa. 

b) Melakukan evaluasi apabila sudah mendapat laporan dari tim 

ekstrakurikuler agar Marching Band Gema Persada  lebih 

berkembang dan lebih maju lagi. 

2. Bagi Guru Pembimbing 

a) Lebih teliti lagi dalam mengoreksi jalannya latihan maupun 

pementasan dalam perlombaan agar Marching Band Gema 

Persada Mansageka lebih baik dan berkembang. 
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b) Menerapkan teknik-teknik yang sudah diberikan oleh kepala 

madrasah. 

3. Bagi Pelatih  

a) Lebih disiplin lagi dalam melatih agar siswa dapat 

memegang amanah yang diberikan secara konsisten. 

b) Membuat tema musik yang akan di sampaikan pada saat 

perlombaan lebih menarik lagi. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

maupun pembahasan tesis ini masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dengan kerendahan 

hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi 

kesempurnaan tesis ini. 

Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan sumbangsih, baik tenaga, pikiran, dan 

doa dalam penelitian maupun penulisan. Semoga tesis ini 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak yang 

berkenan membacanya. Aamiin. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran  I : Instrumen Wawancara 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

1. Bagaimana Manajemen Ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka dalam Peningkatan Mutu Sekolah di MAN 1 

Gunungkidul? 

a. Bagaimana perencanaan sumber daya manusia (siswa, 

pembina, guru, kepala sekolah) ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

b. Bagaimana perencanaan alat ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

c. Bagaimana perencanaan jadwal ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

d. Bagaimana perencanaan rekruitment ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

e. Bagaimana pengorganisasian sumber daya manusia 

(siswa, pembina, guru, kepala sekolah)  ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

f. Bagaimana pengorganisasian alat  ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

g. Bagaimana penggerakan atau pelaksanaan sumber daya 

manusia (siswa, pembina, guru, kepala sekolah)  

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka? 
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h. Bagaimana pengendalian sumber daya manusia (siswa, 

pembina, guru, kepala sekolah) ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

i. Bagaimana evaluasi ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka? 

2. Apa saja program kegiatan ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka dalam Peningkatan Mutu Sekolah di MAN 1 

Gunungkidul? 

a. Apa saja program ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka? 

b. Kapan jadwal latihan program ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

c. Apakah latihan ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka hanya dilakukan jika akan tampil lomba 

saja? 

d. Ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka termasuk 

ekstrakurikuler jenis apa ? 

e. Apa tujuan diadakannya ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

f. Apa prinsip yang dipegang oleh ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

g. Bagaimana proses latihan ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

h. Apa fungsi ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka? 
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3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

Manajemen Ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka 

dalam Peningkatan Mutu Sekolah di MAN 1 Gunungkidul? 

a. Apa faktor pendukung bagi guru dalam ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

b. Apa faktor pendukung bagi siswa dalam ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

c. Apa faktor pendukung bagi kepala sekolah dalam 

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka? 

d. Apa faktor pendukung bagi pembina dalam 

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka? 

e. Apa faktor pendukung bagi alumni dalam ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

f. Apa faktor penghambat bagi guru dalam ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

g. Apa faktor penghambat bagi siswa dalam ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

h. Apa faktor penghambat bagi kepala sekolah dalam 

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka? 

i. Apa faktor penghambat bagi pembina dalam 

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka? 

j. Apa faktor penghambat bagi alumni dalam 

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka? 

Instrumen wawancara Siswa 

1. Apa motivasi/alasan siswa mengikuti ekstrakurikuler 

marchingband ini? 



 

 

 

 

142

2. Apa saja kendala selama proses latihan berlangsung? 

3. Siswa (narasumber) angkatan berapa? 

4. Bagaimana pengalaman siswa saat mengikuti lomba? 

5. Apa faktor pendukung siswa dalam mengikuti latihan? 

 

  



 

 

 

 

143

Lampiran  II : Transkrip Wawancara 

 

Transkrip Wawancara 1 

Pewawancara : Heti Nur Endahsari (P) 

Narasumber  : Jauhari Iswahyudi (KS-Kepala Sekolah) 

Hari/Tanggal  : 21 januari 2018, 13.30 

P  : Bagaimana latar belakang terbentuknya Marching 

Band Gema Persada Mansageka pak?  

KS :  (latar belakang masalah) alasan pertama; anak ini 

jarang masuk ekstra, nek ra diuyak-uyak ora mangkat 

ekstrane, jadi ekstra yang dulu banyak banget. Tetapi 

yang ada peminat, ada siswa yang mau latihan itu 

sedikit sekali. Tetapi dalam pelaksanaannya itu 

pesertanya sedikit atau anak itu jarang masuk latihan 

sehingga latihannya tidak optimal tidak maksimal. 

Alasan kedua; bahwa ekskul yang dikembangkan atau 

dilaksanakan dalam harian itu tidak memiliki prestasi 

yang bisa dibanggakan. Dadi pembinaannya itu tidak 

ngejar prestasi juga apalagi karakter. Jadi karakter 

yang mau dibangun tidak tercapai. Jadi prestasinya 

minim atau rendah atau mungkin tidak berprestasi. 

Alasan ketiga; misi karakternya jadi pembiasaan diri 

atau pengembangan diri. Jadi ekskul itu tujuannya 
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untuk mengembangkan kepribadian, mengembangkan 

karakter siswa to tapi itu tidak tercapai. Dari situ maka 

untuk mulai tahun 2017 itu 22 oktober 2017 di 

launching gema persada mansageka. Nah mengapa 

marching band yang dipilih? Karena berdasarkan 

pengamatan sekolah bahwa alumni SMP atau MTs itu 

yang atau sekolah-sekolah yang dibawah MAN baik 

SMP maupun MTs itu punya banyak satuan drumband 

sehingga harapannya kalau dialumni SMP/MTs itu 

punya drumband kemudian masuk MAN bisa juga 

mengikuti drumband. Kemudian yang kedua, 

marching band ini adalah ekskul yang banyak diminati. 

Jadi anak itu merasa ikut marching itu bukan karna 

kewajiban ora  diuyak-uyak ning pokoke prinsip’e 

dengan adanya marching itu anak mau datang sendiri, 

mau berlatih sendiri dan seterusnya. Jadi tanpa adanya 

paksaan, kalau yang lain ekskul yang lain kudu 

dipekso nek ra dipekso ra mangkat. Kalau misalkan 

“ora wajib” ora wajib ikut yo ra mangkat karna apa? 

Merasa tidak berminat disitu nah sehingga drumband 

ini menjadi minatnya dianak itu tinggi. Nah kemudian 

anak ini, marching itu kan tidak hanya sekedar bermain 

musik tapi disana itu marching adalah juga 

mengembangkan kepribadian yang lain seperti apa 

yang jelas disanakan juga ada ilmunya baris berbaris 

to, ada penguatan disiplinnya juga ada, tanggung 

jawab, kerjasama, kemudian toleransi juga. Karena apa 
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? kalau itu tidak muncul harmonisasi musik itu tidak 

akan muncul. Memang membangun harmonisasi 

antara satu alat dengan alat yang lain nek podo-podone 

do egois ra dadi. Maka salah satu yang dikembangkan 

adalah salah satu pengembangan karakternya. 

Kemudian selain itu kalau sekolah itu, misalkan MAN 

itu punya murid 450 kan tidak mungkin semuanya 

digenjot di optimalkan dalam bidang akademik. Ra 

mungkin to kabeh pinter, sehingga paling to nek 

misalkan dari 450 sing melu lomba akademik, lomba 

mapel itu paling kan mapelnya ada 6 sing dilombakke 

itu. Misalkan perlomba pesertane 5 paling kan 

maksimal 30 orang sing iso dikembangkan dalam 

bidang untuk lomba-lomba seperti KSN itu ya lomba 

fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi paling Cuma 

sedikit. Nah yang lain tu mau diapakan untuk bisa 

membentuk karakter yang unggul yang hebat seperti 

yang dimiliki oleh yang diharapkan oleh negara itu to. 

Pengene kan karakter karakter kan gitu apalagi 

menterine sekarang kan literasi, numerasi, sama 

karakter to. Nah itu kan visinya menteri kan seperti itu, 

makanya ini sebenarnya cocok banget dengan eranya 

sekarang revolusi mental itu untuk membangun 

karakter. Jadi kalau siswa itu raiso digenjot neng 

akademik kan bisa digenjot dengan prestasi yang lain. 

Nah kemudian kita mengambil marching, selain itu 

dulu MAN itu kan udah punya drumband tapi tidak 
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berkembang. Kenapa? Memang misi motivasinya ga 

ada. Kalau misi drumband itu hanya sekedar untuk 

tampil ya tidak akan pernah berhasil. Salah satu yang 

bisa mengangkat drumband itu bisa membentuk 

karakter kalau anak ini ditargetkan diberi beban untuk 

ikut lomba. Beda nanti hasilnya nek melu lomba karo 

ora ki, karna lomba itu detail sekali. Kesalahan sitik 

neng gerak langkah atau saktutukan saja itu akan 

terlihat betul. Bedo nek misalkan nek lombane ki gur 

nggo kirab atau rasulan itu kan gur sak-sake kan ra 

masalah sing penting muni, sragam, nutuk ra masalah. 

Tapi nek nggo lomba itu nilainya luar biasa dari 

penilaiannya baik gerak langkah, tutukan, kemudian 

kekompakan, serempak, dll itu banyak sekali detail-

detail yang harus di persiapkan. Sehingga marching ini 

butuh waktu dan latihan yang banyak. Memang kalo 

dihitung-hitung ini marching itu kan orang 

mengatakan ini mahal gitu kan. Dadi olahraga ataupun 

seni ekskul yang paling mahal walaupun sebenarnya 

gini ya memang marching itu bisa menjadi hobi yang 

mahal tetapi kami yang ada di MAN itu kan belum 

tentu orang yang berada bukan orang kaya. Walaupun 

kami itu dikatakan orang kaya tapi kami punya hobi 

yang mahal. Dari situ kan sebenarnya kalo 

dibandingkan dengan ekskul yang lain itu yo nek 

hitung-hitungan mahal yo bermakna relatif. Mengapa 

saya katakan relatif? Jadi gini kalo misalkan MB itu 
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melatih anak sekitar 60 orang itu perpertemuannya 

honornya pelatih 250 bagi 50 nek diasumsikan paling 

tidak tiap latihan 1 anak bayarnya 5000. Kemudian ada 

ekskul yang lain misalkan pingpong badminton paling 

gur wong 2 po 3 ya bayare 50 kan 50 bagi wong 2 ki 

piro. Tetapi 250 kan nggo wong pirang-pirang kan 

wong 50. Kemudian kalo dari alat, alat marching brass 

itu mahal,saya membeli alat itu atau dalam 2 tahun 

pelaksanaan marching itu menghabiskan dana 180 jt 

buat bayari lomba, bayar pelatih selama 2 tahun. 

Memang yang paling mahal alat, jadi alat itu yang 

paling mahal. Itu yang tuba itu regane 24,5 jt. Nek sing 

cilik-cilik itu mungkin hanya 3 jtan karna marching 

nya itu brass nek sing marching biasa itu murah. Saya 

yakin bahwa salah satu atau mungkin dalam hal 

pembiasaan diri atau pengembangan karakter itu 

menurut saya ada 3 yang punya kuat pramuka, tonti, 

marching band. Lawannya umum di PDBI. 

P :  Bagaimana perencanaan sumber daya manusia (siswa, 

pelatih, guru, kepala sekolah) ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

KS : dengan diinformasikan ke siswa kemudian yang 

berminat aja kan yang daftar kan gitu. Jadi tergantung 

dari minat siswa jadi tidak ada paksaan karna ini ekstra 

pilihan jadi kalo dari sisi siswa yang tergantung dari 

minatnya. Kemudian kalo pembina memang 



 

 

 

 

148

diambilkan dari pelatih yang memiliki kompetensi 

sebagai pelatih. Jadi memang dipilih pelatih terbaik 

yang berkualitas yang nantinya akan membawa MB ini 

menjadi berprestasi kan gitu. Kalo dari guru, guru ini 

adalah guru pendamping jadi memang kepala sekolah 

menunjuk guru pendamping yang biasa untuk 

mengawal, membimbing jalannya ekstra ini agar bisa 

berjalan dengan baik. Jadi kombinasi pelatih dengan 

pembimbing ini menjadi hal yang penting karna kalo 

hanya mengandalkan pelatih tok itu nanti biasanya 

untuk pengelolaan siswa disekolah itu juga kurang 

maksimal. Jadi pelatih itu datang untuk membina siswa 

sedangkan yang mengorganisir yang ada didalam itu 

guru pendamping. Nah kalo dari sisi kepala sekolah 

sisinya itu adalah memerlukan skala prioritas. Program 

ekskul yang ini dijadikan sebagai unggulan ini kan ada 

kebijakan sekolah untuk bisa mengangkat MB ini 

sebagai ekskul yang bisa meningkatkan karakter 

peserta didik. 

P :  Bagaimana perencanaan alat ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

KS :  Kedua, kalo perencanaan alat ini memang diadakan 

ataupun pembeliannya juga secara bertahap jadi tahap 

awal itu kita hanya beli terompet 8 kemudian sama 

perkusi (senar drum sama bass drum) waktu itu. Nah 

kemudian alat yang bell itu sudah punya. Kemudian 
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tahap berikutnya beli alat lagi ada bariton, mello, ada 

juga. Jadi memang pengadaan alat ini diadakan secara 

bertahap sampai ditahun pertama ditahun 2017 

memang terpenuhi sebagian peralatan. 

P :  Bagaimana perencanaan jadwal ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

KS :  Kemudian perencanaan jadwal ekskul ini memang 

direncanakan sudah diatur oleh sekolah agar kegiatan 

ekskul tidak tabrakan dengan ekskul yang lain jadi 

sudah dipilihkan waktunya, waktu jamnya hari itu 

sudah dipilihkan agar nanti tidak tabrakan dengan 

jadwal yang lain. Harapannya anak-anak yang ikut 

marching ini bisa fokus pada satu jenis ekskul. 

Kemudian juga terkait dengan jawdal ini nanti ada 

jadwal-jadwal khusus ketika memang mempunyai 

target tertentu. Jadi ketika akan lomba itu memang ada 

jadwal-jadwal tambahan memang diatur agar latihan 

ini menjadi semakin maksimal. Jadi selain ada jadwal 

rutin di hari jumat sabtu juga nanti ada jadwal 

tambahan bisa menggunakan hari malam minggu 

sampai minggu pagi kemudian juga nanti ada kalo pas 

gladi bersih atau mungkin jadwal harian itu ada juga 

jadwal yang satu hari penuh kan gitu. Jadi jadwalnya 

tu pertama ada jadwal rutin kemudian ada jadwal 

bandcamp malam mingguan atau satu hari penuh ini 
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tergantung dengan target atau rencana yang akan 

dilaksanakan. 

P :  Bagaimana perencanaan rekruitment ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

KS :  Kemudian untuk rekrutment siswa sekolah 

mengadakan misalnya mau mengedarkan angket 

berbagai jenis ekstra yang ada disekolah itu di edarkan 

kemudian nanti anak mengisi kan gitu nah kemudian 

yang memilih marching nanti dikumpulkan sendiri 

untuk band kan gitu. 

P :  Bagaimana pengorganisasian sumber daya manusia 

(siswa, pembina, guru, kepala sekolah)  

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka? 

KS :  Kemudian pengorganisasian memang 

penanggungjawab ada di kepala madrasah turun 

kepada koordinator ekskul kemudian masih ada guru 

pendamping ekskul. Tetapi selain pendamping ini 

nanti juga ada tim guru yang kalo pas lomba itu juga 

ada guru yang mendampingi. Kalo bahasa kita 

menggunakan bahasa official ya. Jadi official itu ada 

dari siswa ada dari guru. Karna apa kunci lomba itu ada 

satu dari sisi pengorganisasian itu melalui official 

kemudian pelatih itu tugasnya ya memang melatih 

kemudian siswa itu sebagai peserta lomba jadi sinergi 

antara official, pelatih, siswa itu menjadi kunci 
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penting. Sebab tidak ada kok siswa nyiapi alat, siswa 

kok ndadak untuk perlengkapan dst. Itu menjadi 

tugasnya official kan gitu. Jadi siswa itu disana 

memang ditargetkan untuk ikut lomba jadi tidak 

ngurusi hal-hal yang bersifat teknis maupun non teknis 

lainnya.  

P :  Bagaimana pengorganisasian alat  ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

KS : Kemudian untuk pengorganisasian alat ekskul ini 

memang alat ini dikumpulkan di gudang sebenarnya 

kemudian masing-masing alat ini memang ada daftar 

yang dimiliki. Jadi alat-alat ini juga diberi kode di beri 

tanda agar nanti kalo ada yang pinjam atau mau dibawa 

pulang itu kan tetap ada tandanya. jadi memang 

alatnya disimpan didalam gudang kemudian ada 

sejumlah alat yang dimiliki termasuk kalo alat-alat ini 

rusak atau bagaimana itu ketauan. Jadi jumlah alat 

berapa punya alat berapa yang rusak berapa yang 

diperbaiki berapa mau diperbaiki seperti apa juga bisa. 

 P :  Bagaimana pengendalian ekstrakurikuler gema 

persada mansageka? 

KS :  Kemudian pengendalian memang seluruh kegiatan 

yang dilaksanakan oleh band ekskul dan juga 

pendamping pelatih ini memang dibawah kendali dari 

kepala madrasah langsung. Jadi nanti dari pelatih 
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pendamping ini kan bisa laporan ke ekskul, ekskul bisa 

laporan ke kepala madrasah terkait dengan progres 

yang sudah dilaksanakan. 

P :  bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler gema persada 

mansageka? 

KS :  Kalo dari sisi pelaksanaan managerial memang kepala 

sekolah kan menerbitkan surat tugas ya terkait 

pelaksanaan program ekskul ini. Jadi ada pembinanya, 

ada pendampingnya , ada siswanya jadi terutama untuk 

guru pendamping dan juga pelatih ini kan bekerja atas 

dasar perintah maupun job yang diberikan oleh kepala 

madrasah. 

P :  Bagaimana evaluasi ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka? 

KS :  Kemudian evaluasi memang menjadi kata kunci yang 

memang penting, terutama bahwa ekskul ini kan tidak 

semata-mata hanya untuk penguatan karakter, untuk 

mengangkat citranya madrasah tapi agar siswa ini 

punya prestasi tersendiri dibidang marching. Sehingga 

evaluasi ini memang terutama ketika mendekati hal-

hal mau lomba ada evaluasi terkait dengan potensi 

menang kalah atau mungkin sudah pantas belum ini 

untuk lomba kemudian plus minusnya yang perlu 

diperbaiki yang mana dari segi tampilan anak ini 

memang evaluasi. Kemudian yang kedua ini evaluasi 
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terkait dengan peralatan, peralatan juga perlu 

dievaluasi kalo ada alat yang rusah dst kan ada 

dievaluasi ini pelalatannya ini cukup atau tidak 

kemudian kondisi masih baik atau tidak ini juga ada 

evaluasi jadi ketika pas mau digunakan dilatihan atau 

diperlombaan juga bisa digunakan. Kemudian dari 

sumber daya juga, sumber daya ini mungkin dari 

siswanya kemudian anak-anak yang latihane ndelalah 

sudah tidak kuat mengikuti jalan terus misalkan ada 

yang mundur atau mungkin perlu diganti. Kemudian 

dari sisi pelatih memang kita tidak pernah mengganti 

hanya memang staf dari pelatih kalo pelatih utamanya 

tetap kemudian kalo dari pendampingnya ini ganti-

ganti ini tergantung pelatihnya.  

P : Apa saja program ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka? 

KS : Kemudian terkait dengan program ekskul ada yang 

namanya bahasa kita itu tour konser jadi tour konser 

itu baik ke masyarakat ataupun ke sekolah-sekolah 

dibawah kemudian ada juga kirab atau parade di acara-

acara desa maupun instansi dinas atau kemenag 

mengikuti acara parade kemudian juga mengisi atau 

mengikuti penutupam acara lipeg kemudian ngisi di 

vredeburg kirab obor sampai diacara gedung agung. 

Jadi memang ada 3 ya untuk turun ke sekolah, untuk 

konser atau mungkin semacam display di SMP/MTs 
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kemudian ada juga nanti di masyarakat di levelnya 

instansi atau lembaga pemerintah.  

P :  Kapan jadwal latihan program ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

KS :  Ada jadwal rutin (jumat sabtu) ada jadwal insidental 

(malam minggu atau jadwal khusus).  

P : Apakah latihan ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka hanya dilakukan jika akan tampil lomba 

saja? 

KS : Jadi programnya latihan itu setahun untuk berbagai 

macam kegiatan tadi. Termasuk jangka pendek karna 

setiap satu tahun itu ganti tim jadi ini ekskul tahuan 

satu tahun satu tim belajar dumband. Kemudian tahun 

berikutnya itu sudah ganti. Ekskul ini hanya diikuti 

oleh kelas 10 dan 11 dan itu juga boleh ikut setahun 

dua tahun juga boleh tapi rata-rata hanya satu tahun 

sekali. Hanya ada beberapa mungkin yang dua tahun 

berturut-turut sehingga kalo dari kelas 1 dia ikut 

kemudian kelas 2 ikut lagi juga boleh tapi ada juga 

yang dari kelas 2 ketika di kelas 2 dulu dikelas 1 nya 

tidak ikut. 

P :  apa tujuan ekstrakurikuler marching band gema 

persada mansageka ? 
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KS : Tujuan ekskul ini yang pertama untuk penguatan 

pendidikan karakter jadi karakter yang sangat 

diinginkan dari ekskul ini adalah untuk menambah rasa 

percaya diri. Selama ini kan siswa madrasah minderan, 

kalo tampil didepan lawan sekolah itu minder nah 

sehingga harapannya ini nanti bisa mengangkat 

percaya dirinya anak. Kemudian yang paling utama 

adalah disiplin karna saya punya persepsi bahwa 

pembiasaan karakter disekolah itu yang bisa digunakan 

untuk membina karakter siswa dalam jumlah siswa 

yang banyak itu ada 3 yang pertama pramuka, tonti, 

marching. Karna merekrut banyak orang, kalo yang 

lain-lain mungkin sedikit jumlahnya. Karna apa ? 

minatnya anak juga sedikit. Kemudian kalo tonti sama 

pramuka ini kelemahannya apa? Anaknya tidak suka 

rela jadi “harus dipaksa”. Pramuka ki nek ra wajib 

mungkin anak yo do gah pramuka. Tonti juga gitu. 

Tetapi kalo marching ini adalah minatnya anak. Jadi 

gelem yo melu nek ra gelem yo ra masalah kan gitu. 

Karakter kan yang benar ada disiplin, tanggungjawab, 

kerjasama, semangat memotivasi untuk berprestasi. 

Kemudian yang kedua ya untuk anu ee untuk bisa 

berprestasi di lomba drumband kan ngono. Yang 

ketiga ya untuk menjadi iconnya madrasah jadi 

brandingnya madrasah. Jadi pembiasaan yang 

digunakan madrasah untuk mengangkat citra madrasah 

melalui branding MB ini. Prinsipnya bahwa MB ini 
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menjadi pembeda dari sekolah yang lain. Proses 

latihan mungkin ada yang model individu, ada yang 

kelompok, kemudian latihannya bisa dirumah masing-

masing membawa alat pulang ke rumah. Kalo latihan 

di sekolah tidak cukup bisa bawa pulang alat untuk 

latihan dirumah. 

P :  Apa fungsi ekstrakurikuler gema persada mansageka? 

KS :  Fungsinya untuk membentuk karakter siswa madrasah 

yang berkarakter unggul. Jadi fungsi sama tujuan 

hampir sama. Fungsi guru pendamping adalah untuk 

mengelola siswa, memotivasi siswa ndelalah kok ono 

bocah ra mlbu dielengke, di motivasi, dst. Pendamping 

ini menjadi kunci agar anak-anak ini betah dan juga 

termotivasi untuk berprestasi di MB ini. Kemudian 

pendukung siswa adalah minat dan motivasi yang 

tinggi jadi anak datang untuk berlatih sendiri tanpa ada 

paksaan. Kemudian juga siswa itu ora wedi kelangan 

untuk berlatih marching itu butuh dana yang besar. 

Dana untuk makan, minum, berangkat sekolah diluar 

jadwal resminya. Karena dalam setahun itu bisa 

berlatih sampai 100 kali pertemuan. 

P :  Apa faktor pendukung bagi ekstrakurikuler gema 

persada mansageka? 

KS : Kemudian dari sisi kepala sekolah untuk faktor 

pendukung bahwa program ini memang dari awal saya 



 

 

 

 

157

yang menginisiatif jadi punya kebijakan menjadikan 

marching ini sebagai brand nya madrasah selain itu 

didukung dalam program juga anggaran. Saya juga 

pengen bahwa alumni ini juga punya peran untuk 

meningkatkan brandnya madrasah ini. Jadi kalo nanti 

alumni ini bisa berkumpul iso ndelalah mau 

menyisihkan sebagian hasilnya untuk membantu 

diperalatan kan gitu. Jadi memang alumni perannya 

masih sangat minim karna belum bisa merekrut alumni 

yang punya peran dalam marching ini. Harapannya 

bantu membelikan alat atau memperbaiki alat gitu kan. 

Faktor pendukung dari alumni bahwa ini ada ya 

sebagian yang ikut mengundang MB tampil di 

daerahnya jadi ketika alumni itu tau MAN itu punya 

marching kemudian diundang kesana untuk bisa tampil 

disana sebagai media pengenalan sebagai media 

promosi. Jadi alumni berperan untuk mempromosikan 

MB ini untuk bisa tampil di daerah. Kita pernah tampil 

di saptosari waktu itu acara rasulan ini yo sik ngundang 

pemuda sana tapi yo atas inisiatif dari alumni MAN. 

P :  Apa faktor penghambat ekstrakurikuler gema pesada 

mansageka? 

KS :  Faktor penghambatnya belum memberikan bantuan 

atau berkontribusi untuk bisa membantu pelaksanaan 

kegiatan ini. Kemudian gini kalo dari siswa mau 

latihan ada 10 anak 1 tidak hadir nah itu njomplang. 
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Jadi memang dibutuhkan kekompakan. Faktor 

penghambat itu kalo ada siswa tidak hadir dilatihan itu 

menghambat selain seleksi alam. Karena bermain 

formasi satu tidak ada itu akan menentukan langkah 

jadi bubar. Kemudian dari sisi suara ilang 1 suaranya 

beda kan gitu. Faktor penghambat kepala sekolah 

belum bisa merencanakan untuk mengadakan 

peralatan yang sesuai dengan standar atau tuntutan 

siswa. Jadi memang ada alat yang belum terpenuhi 

antara jumlah peralatan dengan siswa masih banyak 

siswanya sehingga ini menjadi penghambat. Kedua, 

biaya lomba masih sangat terbatas. Penghambat dari 

pelatih itu bentrok jadwal dengan tugas rutinnya jadi 

sana itu mungkin melatih ditempat lain atau mungkin 

punya tugas dinas.  
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Transkrip Wawancara 2 

Pewawancara : Heti Nur Endahsari (P) 

Narasumber  : Sidiq Jefri (PS-Pelatih Senior) 

Hari/Tanggal  : 21januari 2018, 13.30 

P  : Bagaimana perencanaan sumber daya manusia (siswa, 

pembina, guru, kepala sekolah) ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

PS : kalo udah dapat daftar peserta yang ingin ikut MB lalu 

selanjutnya seleksi penempatan alat sesuai dengan 

obsesinya melalui latihan sehari-hari dulu baru diaudisi. 

Kemudian kalo udah itu ditempatkan sesuai dengan 

kemampuan mereka/passionnya mereka. 

Penempatannya tu berdasarkan keinginan terus kayak 

passionnya mereka juga, ada yang ingin terus 

passionnya ga ada, ada yang passionnya tapi ga ingin 

kita tempatkan. Kalo latihan seperti ini itu latihan per 

section itu per bagian makanya pelatihnya juga ada 4 

disini. Pelatih utamanya saya kemudian asistennya 3. 

Ada juga yang dibantu alumni kalo ini kan generasi 

ketiga berarti punya alumni tapi kalo angkatan pertama 

ya belum punya. 

P : apa tujuan dari ekstrakurikuler marching band gema 

persada mansageka? 

PS : Latihan drumband ini juga harus punya final, arep 

digowo nengndi nah MAN ini tu punya drumband itu tu 

pertama tujuannya mengikuti kompetisi yang kedua 
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media promosi. Nah kalo ikut lomba itu ya mengikuti 

kompetisi yang ada di kabupaten, provinsi. Selain itu 

pentas-pentas promosi misalnya ada promosi sekolah 

kita bawa drumband ke sekolah itu misalnya pentas di 

MTs 1 wonosari jadi kita tampilnya tidak di per kelas 

tapi di lapangan biar menyampaikan visi dan misi MAN 

dll itu. Kebanyakan Mts/SMP negeri atau swasta punya 

drumband. Nah kalo misal tau MAN itu juga punya 

drumband profesional kelas mahasiswa jadinya mereka 

akan tertarik kesini. Dari MB mengikuti kejuaraan terus 

sering-sering tampil juga akan dikenal dan digandeng 

oleh instansi pemerintahan. Pemda mengundang bahkan 

pengurus provinsi mengundang harapannya juga bisa 

menarik siswa untuk sekolah disini. Selain itu MB 

pembinaan karakternya tinggi, disiplin, kerjasama, 

mental yang akan membentuk karakter baik dalam 

dirinya. Ada data yang signifikan dari MB ada banyak 

pemain-pemain yang masuk ke MAN karna mau ikut 

marching. Terlepas dari pengen jurusan agama, pengen 

memperdalam ilmu keagamaan dsb. Ya aneh masa 

siswa ikut daftar kesini kok pengennya Cuma ikut 

drumband tapi ya terbukti ada. 

P : Bagaimana perencanaan alat ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

PS : Setiap tahun itu yang daftar selalu lebih makanya setiap 

tahun juga dilakukan penambahan alat. Sebenarnya alat 

yang ada sekarang ini masih standar jumlahnya. Alatnya 
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mahal-mahal to ini jadi pengadaannya step by step gitu. 

Jadi semua siswa yang ikut masuk MB bisa dicover. 

Kemudian misal ada kekurangan alat kita bisa pinjam ke 

pemerintah kabupaten gunungkidul untuk pinjam alat. 

Intinya semua yang ikut marching bisa dicover. 

P : apa faktor pendukung ekstrakurikuler marching band 

gema persada mansageka? 

PS : Kalo faktor pendukung latihan saya sebagai pelatih ini 

ya suport dari sekolah yang berupa perlengkapan alat 

dari MB terus dukungan dari izin latihan, terus 

semangatnya siswa, antusiasnya siswa itu lho jadi mlebu 

MAN karna pengen main drumband tadi. 

P : apa faktor penghambat ekstrakurikuler marching band 

gema persada mansageka? 

PS : Kalo kendalanya itu kalo kesulitan dalam berlatih itu 

biasa sih namanya juga orang belajar. Nanti lama-lama 

juga bisa. Kalo paket yang kemarin itu menyatakan 

cinta, cidro kemudian untuk yang februari temanya 

nusantara. Materi dan konsep semua sudah disusun. 
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Transkrip Wawancara 3 

 

Pewawancara : Heti Nur Endahsari (P) 

Narasumber  : Tuti Herawati (GP-Guru Pendamping) 

Hari/Tanggal  : 21januari 2018, 13.30 

P  : Bagaimana latar belakang terbentuknya Marching Band 

Gema Persada Mansageka ?  

GP : marching band ini didirikannya dibulan oktober 2017, 

sebenarnya obrolan tentang ini dimulai ditahun 

pelajaran 2017/2018 pak Yudi punya program gimana 

caranya mengangkat madrasah melalui sebuah icon. 

Icon yang akan dipakai adalah MB ini maka dbentuklah 

MB gema persada dengan catatan kita harus punya satu 

orang dulu di MAN sebagai manager timnya kemudian 

saya diangkat untuk menkomandoi perintisan MB ini 

sambil mempersiapkan semuanya. 

P : Bagaimana perencanaan sumber daya manusia (siswa, 

pembina, guru, kepala sekolah) ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

GP : Cari pelatih, alatnya, konsepnya mau seperti apa itu kita 

bahas sejak bulan juli. Agustus kita panggil pelatih 

utama ada mas jefri orang PDBI Kabupaten pelatih 

senior juga disini. Kita panggil kita sampaikan 

bahwasanya kita punya rencana mau mendirikan MB 

tapi tujuan utamanya sebagai media sosialisasi atau icon 

madrasah. Dari sana kan jenis MB banyak, kita rapat 

bertiga waktu itu saya, mas jefri sama pak yudi mau 
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dibentuk seperti apa MB, Drumband atau seperti apa 

karna kan alatnya beda-beda. Mau seperti SMP, SMK 2 

atau SMK 1, nah dari situ saya sampaikan ini kalo kita 

mendirikan drumband bisa dijual kemana karna SMA 

minim lomba. Kalo kita make alat seperti SMP atau SD 

pake pianika itu kan rugi saya gitukan kalo memang mau 

saya sanggup jalan ini harus dibuat minimal seperti 

SMK 2. Deal direncanakan, kemudian perencanaan 

kedua kita penganggaran karna semuanya dari nol. Kita 

nyari peserta waktu itu sekitar ada 25-30 sasarannya 

kelas 1 dan kelas 2 itu yang perencanaannya. 

P : Bagaimana perencanaan alat ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

GP : Kita 2012 sudah punya drumband tapi kan drumband 

seperti anak SD anak TK alatnya pianika alatnya juga 

belum standar. Dari situ setelah deal dengan pelatih mau 

dikemas bentuk apa kita buat namanya MB jenisnya 

bukan drumband. MB kemudian pak yudi nyari nama 

saya nyari nama kemudian ketemu nama gema persada. 

Persadanya dari pak yudi gemanya dari saya jadi 

namanya gema persada mansageka “MAN 1 

Gunungkidul”.kemudian alat yang lama 2012 di 

planning itu kita sortir mana yang masih bisa dipakai 

mana yang enggak. Yang masih bisa dipakai itu ada alat 

belt itu kita pertahankan yang lainnya kita jual dan kita 

buat estimasi anggaran. Perlunya untuk buat tim 

minimal tim baru ini ada berapa alatnya apa saja. 
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Akhirnya setelah ketemu anggarannya dana awal ada 

40jt untuk pengadaan alat minimalis. Tahap kedua 

pengajuan alat sudah clear kita sudah berurusan dengan 

distributor alat saya mengumpulkan calon pesertanya. 

Nah alatnya ada berapa kan kita mengumpulkan ada 

berapa anggota berdasarkan alat yang ada. 

P : Bagaimana perencanaan jadwal ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

GP : Durasi latihannya 2 jam setiap kali latihan tapi inipun 

tergantung kesanggupan pelatih ternyata targetnya tu 

kita harus tampil maksimal seminggu kemudian anak 

belum mencapai target tadinya latihan regulernya jumat 

sama sabtu kalo menjelang ke lomba atau ke penampilan 

tu kita bisa latihan tiap hari kadang juga band camp 

nginep disekolah itu cara pengorganisasiannya seperti 

itu latihan rutin. 

P : Bagaimana perencanaan rekruitment ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

GP : Kita nyari peserta waktu itu sekitar ada 25-30 sasarannya 

kelas 1 dan kelas 2 itu yang perencanaannya. 

P : Bagaimana pengorganisasian alat  ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

GP : Alat kita buatkan gudang yang baru alat baru ya seperti 

itu jadi setiap tahun kita punya target tim ini mau dibawa 

kemana. 

P : Bagaimana evaluasi ekstrakurikuler Gema Persada 

Mansageka? 
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GP : Nah ini sudah generasi ketiga baru jadi sudah pentas 

pertama kemarin disumbergiri bulan desember tanggal 

22 targetnya kita akan ke kejurnas dibulan oktober 

latihannya masih rutin setiap jumat sabtu. Kalo hasil 

evaluasinya ya setiap tahun kita evaluasi, jadi gini 

diangkatan pertama dia sudah merebut juara kejurkab 

sama kejurda dari situ mau ditingkatkan ga ? mau level 

mana lagi? Tahun kedua kita tampil lagi lombanya 

selain kejurkab kejurda kita ikut event di jogja waktu itu 

namanya saya lupa pokoknya brass juara 2. Nah tahun 

ini targetnya kita naikkan kita mau ikut kejurnas dibulan 

oktober . jadi selalu ada progres hasil evaluasi. Jadi 

evaluasi dari hasil perolehan prestasi anak-anak itu sama 

komitmen nya dan perkembangannya selama 3 generasi 

ini antusiasme siswa lebih banyak jadi jumlah 

anggotanya naik yang tadinya hanya 40 jadi 50 sekarang 

jadi 70 orang generasi ketiga sudah 70 orang.terus kalo 

ini dihubungkan dengan manajemen madrasah 

manfaatnya banyak jadi mayoritas anak-anak SMP/MTs 

yang berminat ke MAN itu karna kepengen jadi anggota 

MB nya. Itu mungkin jadi kalo ditanya manajemen 

ekstranya ya seperti itu bagaimana kita memanage nya 

punya target 1 tahun untuk lomba sama untuk promosi. 

P : Apa manfaat ekstrakurikuler marching band gema 

persada mansageka? 

GP : Kemudian manfaatnya program ekstranya ya untuk 

peningkatan mutunya yang tadi dimana pun sekolah 
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yang meminta MB tampil kita harus siap. Seperti ini 

event terdekat dibulan maret kita akan tampil 

diharlahnya MTs wonosari. Kemudian ditanggal 3 

januari kita rutin sebagai pengisi acara 2 tahun lalu 

ditahun ini malh enggak. Karna tahun ini tidak ada acara 

besar makanya kita tidak tampil tapi setiap ada event 

madrasah/kemenag/nasional kalo kita diundang kita siap 

untuk datang.salah satunya ini event2 besar yang sudah 

kita laksanakan. Dengan perolehan ini otomatis 

mendongkrak citranya madrasah di MAN ini dikenalnya 

olh Mbnya. Tapi itu pun anggota kita seleksi ada 2 

seleksi alat dan seleksi alam. Kalo seleksi alam itu kan  

anak-anak akan latihan jenuh kan latihannya mainnya 

itu-itu terus pemanasan terus akhirnya mundur dengan 

sendirinya. Jadi kami tidak pernah menyeleksi istilahnya 

yang daftar 100 jumlah alat kita Cuma secara halus 

secara langsung tapi mereka mundur sendiri karna itu 

tadi bosen dengan latihannya, latihannya sore kadang 

malem dll. Kalo seleksi alat kita berdasarkan minatnya 

dia nanti di lihat sama pelatih kemampuannya dia 

sampai dimana. Kalopun ternyata sudah diseleksi 

alatnya ga kebagian yo gantian kita mengadakan alat 

pinjem dari unit ya lain. Tapi ya itu tadi selalu ngepas 

dengan alat karna dengan sendirinya anak-anak mundur 

ga bisa ngejar target materi alat itu. 

P : Apa faktor pendukung ekstrakurikuler marching band 

gema persada mansageka? 
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GP : Faktor pendukungnya dari sekolah menjadi ekstra 

unggulan. 

P : Apa faktor penghambat ekstrakurikuler marching band 

gema persada mansageka? 

GP : faktor penghambatnya ya dari kesiapan anak tidak 

semua orang pro dengan MB ini kan madrasah kok 

iconnya drumband gitu lho tidak sepaham seperti itu ya 

seiring berjalannya waktu ya udah jalan. Ada titik 

jenuhnya lomba dibulan agustus ada 70 orang mreteli 

jadi 60 atau 40 orang. Jadi kalo pun ada alat kosong pun 

tidak mempengaruhi karena pelatih bisa mensiasati jadi 

kita membuat komitme diawal jadi sebeum masuk 

materi lomba yang kita latihkan 3-6 bulan. Misalkan kita 

mau lomba dibulan april dibulan januari ini kita bikin 

komitmen bersama dengan anak-anak sanggup ga 

dengan jadwal latihan seperti ini latihan akan sampai 

malam liburpun latihan kalo ga sanggup mundur dari 

sekarang. Kalo mundur ditengah jalan maka dia akan 

kena denda. Dendanya sanksi dengan pelatih tapi belum 

ada yang sampe kena denda. Anggaran memadai, 

dukungan dari kepala madrasah, dukungan masyarakat, 

komite, komitmen siswa itu jadi daya dukungnya. 

Faktor penghambat ya itu tadi kadang mood dan jadwal 

pelatih yang kadang bentrok. Nggawekke jadwal rutin, 

setiap pertemuan ini materi ini dan itu pun saya juga 

tidak harus nungguin setiap hari karna udah megang itu. 

Kadang jadwal juga udah di share ke kami tapi kan 

mereka punya target materi yang akan disampaikannya 

apa. Untuk faktor penghambat itu ya tidak semua guru 
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pro juga sih, artinya kan mungkin ada yang iri juga 

dengan program marching terus latihan kan juga selalu 

diluar jam sekolah kalo dari segi anak-anak ya hanya 

anak-anak yang berkomitmen aja yang mau latihan 

diluar sekolah jadi kalo ada anak yang tidak ada 

komitmen itu akan mundur ditengah jalan. Sejauh ini 

tidak ada masalah karna kita juga berstrategi agar 

bagaimana caranya anak maksimal latihan diluar jam 

pelajaran kalopun udah mepet waktunya mereka harus 

tampil kemudian paketnya belum selesai dengan 

terpaksa harus mengambil dijam pelajaran. Tapi itu pun 

ga banyak dan ga lama paling hanya h-3 atau h-5 ga 

nyampe sebulan full meninggalkan pelajaran. 

P : Bagaimana pengorganisasian sumber daya manusia 

(siswa, pembina, guru, kepala sekolah)  ekstrakurikuler 

Gema Persada Mansageka? 

GP : Jelas siapa penanggungjawabnya, pembinanya, 

manager, pelatih, anak-anak, dia main apa main apa kan 

udah jelas to. Ya tinggal bekerja sesuai dengan tugas dia 

apa. 

P : Bagaimana pengendalian sumber daya manusia (siswa, 

pembina, guru, kepala sekolah) ekstrakurikuler Gema 

Persada Mansageka? 

GP : Pengelolaannya ya itu tadi kita bentuk organisasinya, 

bentuk namanya sudah ada, ada penanggungjawab 

sampai ada pemainnya sebelum merekrut anak kita 

alatnya ada berapa baru kita seleksi. Udah dapat 

komposisi anak tinggal mereka bekerja sesuai dengan 

porsinya mereka. 
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Transkrip Wawancara 4 

Pewawancara : Heti Nur Endahsari (P) 

Narasumber  : Isnaini Wafiq A (S-Siswa/Ketua Umum Marching 
Band) 

Hari/Tanggal  : 13 Maret 2020, 11.30 

 

P :  Alasan atau motivasi kamu ikut Marching Band ini apa? 

S :  Ya pengen mba, terus disini tu diajarin tentang kebersamaan gitu 
terus berjuang. intinya seneng gitu disini. 

P :  Apa kendala atau kesulitan selama latihan? 

S :  Kalo yang brass itu tiupannya kan ada yang nada tinggi, ada yang 
nada rendah to mb. Terus yang paling susah itu nada tinggi. Terus 
yang saya itu sebagai fill comender itu temponya. Terus yang 
bendera atau colour guard itu barengnya itu. Kalo yang perkusi 
itu pukulannya yang susah. 

P :  Berarti kamu udah nyobain satu-satu ya?  

S :  udah  

P :  Dari kelas berapa? 

S : Kelas X 

P :  Latihan yang bener-bener bisa itu jangka waktu berapa ? 

S :  bulan-bulanan mb kalo kayak gini tu. Misalnya lombanya tu 
bulan april terus latihannya tu udah dari bulan-bulan kemarin 
sekitar 6 bulan gitu. 

P :  Ini angkatan ke berapa? 
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S :  angkatan ke-3 mb, saya ikut 2 angkatan yaitu angkatan 2 dan 3 

P :  Apa saja faktor pendukung latihan? 

S :  biar puas, biar kalo lomba menang. Waktu kelas X saya pegang 
perkusi (snar drum) terus di pilih jadi gita pati 

P :  jadi fill commender itu atas pilihan kamu sendiri atau dipilih? 

S :  awalnya saya ga kepikiran, Cuma diajukan sama teman. Terus 
akhirnya saya nyoba ehh malah dipilih sama pelatih. Saya itu 
sebenarnya udah bosen mb mau keluar, ehh malah ditunjuk jadi 
ketua itu ga jadi keluar. 

P  :  keluhannya selama ini apa? 

S :  lelah itu pasti ada, dimarahi sama pelatih karna barisnya kurang 
lurus, kurang begini kurang begitu. Terus kalo saya itu di ketua, 
kan ketua itu harus bertanggungjawab kalo ada latihan atau tidak 
itu suruh tanya dipelatih. Kalo ada yang ga berangkat saya yang 
dimarahin. 

P :  siapa yang make-up in? 

S :  kalo yang player itu make-up sendiri terus yang CG dan fill 
commender itu kebanyakan di make-up sama pelatihnya juga ada 
pelatih yang bisa make-up. Kan pelatih CG itu cewek. Kalo 
make-up ke salon terus kelamaan nanti dimarahin sama 
pelatihnya. 

P :  asal sekolah dari mana? Alasan ke MAN apa? 

S :  MTs, dulu ada MB juga tapi saya belum ikut, pelatihnya mas jefri 
juga. ya pengen mb, ikut MB. Saya sekarang jurusan IPS. Saya 
kan suka musik to mb, tertarik ikut MB. Kalo LBB itu ada yang 
pegang stik terus jatuh itu pinalti terus nilainya dikurangi 5, 
keluar garis itu juga pinalti. Ada garis yang boleh/wajib diinjak 
dan tidak boleh diinjak.  
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  Kalo ada pementasan itu kan gebyarnya kelas XII. Ada 
kolaborasi musik yang pake gemelan itu campuran kelas X, XI, 
XII.  

  Nyoba terus nyoba terus lama-lama bisa gek nyaman gitu lho 
seneng pake terompet. Fill commender main tangan yang ngatur 
suaranya kalo mayoret main tongkat yang ngatur aba-abanya 
gitu. 
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Lampiran III: Observasi  

 

OBSERVASI 

Pada tanggal 10 Desember 2019, saya melakukan observasi di 

MAN 1 Gunungkidul yang beralamatkan di Jl. Sunan Ampel 068 

Trimulyo II Kepek Wonosari. Hari pertama observasi saya bertemu 

dengan Ibu Sri Subekti selaku Wakaur Sarpras di ruangan Beliau untuk 

menanyakan keadaan atau kondisi sekolah terkait dengan 

pembelajarannya. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Beliau, akhirnya 

saya memutuskan untuk meneliti terkait ekstrakurikuler baru yang ada di 

MAN 1 Gunungkidul yaitu Marching Band Gema Persada Mansageka. 

Hari kedua observasi pada tanggal 27 januari 2020, saya 

menemui Bapak Jauhari Iswahyudi selaku Kepala Sekolah yang ada di 

MAN 1 Gunungkidul untuk melakukan wawancara terkait 

ekstrakurikuler Marching Band di ruangan PTSP (Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu) dikarenakan Beliau yang mempunyai gagasan atau ide terkait 

ekstrakurikuler tersebut. 

Pada tanggal 31 Januari 2020 adalah observasi ketiga, di ruang 

BK saya menemui Bu Tuti selaku guru BK (Bimbingan Konseling) yang 

direkrut oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi tim koordinator atau guru 

pendamping ekstrakurikuler Marching Band Gema Persada Mansageka 

di MAN 1 Gunungkidul. Di hari yang sama bertepatan pada hari Jum’at 

dimana merupakan hari latihan para siswa untuk melakukan kegiatan 

ekstrakurikuler Marching Band tepat pada pukul 15.00 di MAN 1 

Gunungkidul. Di sela-sela latihan, Bapak Kepala Sekolah juga 

melakukan pengawasan atas berjalannya kegiatan tersebut sembari saya 

juga melakukan wawancara kepada Beliau. Setelah latihan selesai pada 
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pukul 17.00, saya menemui Mas Jefri selaku pelatih ekstrakurikuler 

Marching Band untuk melakukan wawancara terkait jalannya latihan 

pada sore hari itu. 

Hari ke empat observasi yaitu pada tanggal 26 februari saya 

kembali bertemu dengan Bu Tuti di ruangan BK untuk melengkapi data-

data yang masih kurang terkait dengan Marching Band Gema Persada 

Mansageka. Dilanjut wawancara kembali dengan Bapak Kepala 

Sekolah. 

Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2020, saya kembali 

melakukan observasi di GOR Siyono untuk mengamati jalannya latihan 

ekstrakurikuler Gema Persada Mansageka. Latihan kali ini tidak berada 

diarea sekolah MAN 1 Gunungkidul dikarenakan bertepatan dengan hari 

libur. Di sela-sela istirahat, saya melakukan wawancara dengan Wafiq 

yang merupakan salah satu pemain atau siswa yang bertugas sekaligus 

sebagai ketua di ekstrakurikuler Marching Band ini. Selain melakukan 

pengamatan, saya juga menemui pelatih untuk melakukan wawancara 

kembali. 

Pada tanggal 31 Mei 2020 saya melakukan wawancara online via 

WhatsApp dengan pelatih, Kepala Sekolah, dan juga guru pendamping 

untuk melengkapi data-data yang masih kurang terkait ekstrakurikuler 

dikarenakan maraknya virus corona atau covid-19 yang memakan 

banyak korban di dunia sehingga perlu dilakukan social distancing atau 

jaga jarak aman dan diberlakukannya lockdown bagi masyarakat 

termasuk sekolah-sekolah juga masih diliburkan. 
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Lampiran: IV 
Laporan Keuangan KEJURKAB dan KEJURDA Tahun 2018 

Tabel 3.1 Laporan Penggunaan Dana Partisipasi Kegiatan Kejurkab 
PDBI 2018 Kabupaten Gunungkidul Minggu-Senin, 15-16 April 2018 

Laporan Penggunaan Dana Partisipasi 

Kegiatan Kejurkab PDBI 2018 Kabupaten Gunungkidul 
Minggu-Senin, 15-16 April 2018 

    
PEMASUKAN   

 Taktis Kesiswaan  Rp. 4.000.000,00 
 Komite  Rp. 6.000.000,00 

JUMLAH PEMASUKAN Rp. 10.000.000,00 
    
PENGELUARAN   
1. Pendaftaran Kejurkab  Rp. 300.000,00 
2. Konsumsi Kegiatan 

Minggu 
  

 - Sarapan Pagi  Rp. 400.000,00 
 - Makan Siang  Rp. 1.200.000,00 
 - Snack Sore  Rp. 350.000,00 
3. Konsumsi Kegiatan 

Senin 
  

 - Makan Siang  Rp. 1.040.000,00 
 - Snack Sore  Rp. 400.000,00 
4. Operasional Official  Rp. 500.000,00 
5. Sewa Maskot  Rp. 370.000,00 
6.  Make Up Player  Rp. 500.000,00 
7. Make Up CG  Rp. 300.000,00 
8. Lembur Official  Rp. 400.000,00 
9. Tiket Favorit  Rp. 500.000,00 
10. Sewa Marimba  Rp. 500.000,00 
11. Bensin Pick UP  Rp. 100.000,00 
12. Bensin Mobil MAN  Rp. 50.000,00 
13. Sewa GOR  Rp. 600.000,00 
14.  Transport Pendamping  Rp. 700.000,00 
15. Bensin Akomodasi 

Player 
 Rp. 300.000,00 

JUMLAH PENGELUARAN Rp. 8.510.000,00 
SALDO Rp. 1.490.000,00 
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Tabel 3.2 Laporan Penggunaan Dana Partisipasi Kegiatan Kejurda 
PDBI Tahun 2018 di Amongrogo Minggu, 22 April 2018 

Laporan Penggunaan Dana Partisipasi 
Kegiatan Kejurda PDBI Tahun 2018 di Amongrogo 

Minggu, 22 April 2018 
    

PEMASUKAN   
 Saldo Kejurkab  Rp. 1.490.000,00 
 Lomba Non 

Akademik (BOS) 
 Rp. 6.000.000,00 

JUMLAH PEMASUKAN Rp. 7.490.000,00 
    
PENGELUARAN   
1. Pendaftaran Kejurda  Rp. 1.000.000,00 
2. Sewa Bis 2x 1.000.000 Rp. 2.000.000,00 
3. Sewa Truk  Rp. 500.000,00 
4.  Bensin Mobil MAN  Rp. 150.000,00 
5. Konsumsi Kegiatan   
 - Makan Siang  Rp. 400.000,00 
 - Makan Sore  Rp. 980.000,00 
 - Snack Buah  Rp. 450.000,00 
 - Refill Galon  Rp. 48.000,00 
 - Snack Malam  Rp. 163.000,00 
 - Aqua Gelas  Rp. 40.000,00 
6. Operasional Official  Rp. 100.000,00 
7. Sewa Kostum 

Mayoret dan Mallet 
Marimba 

 Rp. 450.000,00 

8.  Transport 
Pendamping 

 Rp. 1.050.000,00 

9. Tim Make Up   Rp. 150.000,00 
    

JUMLAH PENGELUARAN Rp. 7.481.000,00 
SALDO Rp. 9.000,00 
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Lampiran: V 

RAB (Rencana Anggaran Belanja) Lomba Kejurkab & Kejurda 2019 

MAN 1 Gunungkidul 

A. Tabel 3.3 Kejurkab Gunungkidul; Sabtu-Minggu, 20 April 2019 

No Uraian Vol Sat Jumlah 
1. Mobil MAN+Mobil Guru+Carry Bu 

Mulyati hari ke#1 
5 100.000 500.000 

2. Truck Pak Pri hari ke#2 1 300.000 300.000 
3. Makan malam (nasbung+tehnis) hari ke 

#0: Jum’at malam 
90 8.000 720.000 

4. Sarapan pagi (nasbung+tehnis) hari ke#1 90 7.000 630.000 
5. Makan siang (bakso+tehnis) hari ke#1 90 10.000 900.000 
6. Sarapan pagi hari ke #2 30 15.000 450.000 
7. Makan siang (nasbung sidas) hari ke#2 90 10.000 900.000 
8. Makan malam (nasi padang) hari ke #2 90 11.000 990.000 
9. Refill galon 5 x 2 galon 10 16.000 160.000 
10. Aqua botol kecil 100 2.000 200.000 
11. Properti (peniti, jarum, tissu, dll) 1 150.000 150.000 
12. Make up 1 350.000 350.000 
13. BIAYA PENDAFTARAN 1 400.000 400.000 
14. TIM PENDAMPING+RIAS 17 100.000 1.700.000 
15. SERTIFIKAT 70 15.000 1.050.000 

 TOTAL PENGELUARAN   9.400.000 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

177

B. Tabel 3.4 Kejurda DIY; Minggu, 28 April 2019 

No Uraian Vol Sat Jumlah 
1. Transportasi/truck 1 500.000 500.000 
2. Bensin mobil 2 350.000 700.000 
3. Bus rawit mulyo 1 1.200.000 1.200.000 
4. Makan malam 85 8.000 680.000 
5. Snack pagi (roti) jadi makan pagi 85 10.000 850.000 
6. Makan siang 90 10.000 900.000 
7. Makan malam 90 15.000 1.350.000 
8. Refill galon 5 x 2 galon 10 16.000 160.000 
9. Aqua botol 140 2.000 280.000 
10. Make up dan properti (peniti, 

jarum, tissu, dll) 
1 150.000 150.000 

11. BIAYA PENDAFTARAN 2 300.000 600.000 
12. TIM PENDAMPING GURU 12 100.000 1.200.000 
13. SERTIFIKAT 65 15.000 975.000 
14. Pajak dan Taktis 1 905.000 905.000 
15. TOTAL PENGELUARAN   10.450.000 

   TOTAL 19.840.000 
 

C. Tabel 3.5 Sumber Dana 

No Uraian VOL SAT Jumlah 
1. BOS/DIPA    

 B.6 Pelaksanaan Lomba Non 
Akademik 

1 9.050.000 9.050.000 

 B.7 Pembinaan Lomba Aka-NonAka 1 10.800.000 10.800.000 
    19.850.000 
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Lampiran: VI 

Program Kerja Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunungkidul Tahun Pelajaran 2019/2020 

No Uraian 
Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Sasaran/
Target 

Penanggungj
awab 

Pelak
sana 

Waktu 
Pelaksan
aan 

Biaya Sumber 
Dana 
(DIPA, 
BOS, 
Komite, 
ZIS, 
lainnya 

 2.1.
5 

Penilaian (PH, 
PTS, PAS, dan 
PAT 

Terlaksana 
kegiatan 
penilaian 

Siswa Wakaur 
kurikulum 

Tim/p
anitia 

Sem 1, 
sem 2 

 BOS/DIP
A 

 2.1.
6 

Supervisi Guru Terlaksana 
kegiatan 
supervisi 
guru 

Guru Wakaur 
kurikulum 

Tim/g
uru 
senior 

Sem 1, 
sem 2 

  

 2.1.
7 

Partisipasi 
dalam 
lomba/kejuaraa
n: mapel, 
aksioma, KSM, 
lainnya. 

Berpartisipa
si dalam 
lomba/kejua
raan di 
tingkat 
Kabupaten 
atau Provinsi 

Siswa Wakaur 
kesiswaan 

Tim 
harian 
kesisw
aan 

Insidental  BOS/DIP
A 



 

 

 

 

179

 2.1.
8 

Pengadaan 
buku paket 

Pengadaan 
buku paket 
PAI, BAR, 
mapel umum 

Siswa Wakaur 
sarpras 

Kepal
a 
perpus
takaan 

Insidental  BOS/DIP
A 

 2.1.
9 

Pemeliharaan 
gedung dan 
halaman 

Terlaksana 
kegiatan 
pemeliharaa
n gedung, 
halaman 

Gedung, 
halaman 

Wakaur 
sarpras 

Kepal
a TU 

Insidental  DIPA 

 2.1.
10 

Pemeliharaan 
peralatan 
kantor 

Terlaksana 
pemeliharaa
n mesin, 
peralatan 
kantor 

AC, 
komputer
, laptop 

Wakaur 
sarpras 

Kepal
a TU 

Insidental  DIPA 

 2.1.
11 

Peningkatan 
layanan 
perpustakaan 

Terlaksana 
pengelolaan 
perpustakaa
n 

Buku, 
siswa 

Wakaur 
sarpras 

Kepal
a 
perpus
takaan 

Harian   DIPA 

 2.1.
12 

Peningkatan 
layanan 
lab.komputer 

Terlaksana 
kegiatan 
pemberdaya
an 
lab.kompute
r 

Siswa Wakaur 
sarpras 

Kepal
a 
lab.ko
mpute
r 

Insidental  DIPA 
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 2.1.
13 

Peningkatan 
layanan lab. 
IPA 

Terlaksana 
kegiatan 
praktikum 

Siswa Wakaur 
sarpras 

Kepal
a lab. 
IPA 

Sem 1, 
sem 2 

 BOS/DIP
A 

 2.1.
14 

Pengadaan 
papan 
penunjuk arah 

Terpasang 
papan 
penunjuk 
arah 
permanen, 
non 
permanen 

Papan 
penunjuk 
arah 

Wakaur 
sarpras 

Kepal
a TU 

Insidental  KOMITE 

 2.1.
15 

Pengadaan 
papan nama 
madrasah 

Terpasang 
papan nama 
madrasah 

Papan 
nama 
madrasah 

Wakaur 
sarpras 

Kepal
a TU 

Insidental  KOMITE 

 2.1.
16 

Peningkatan 
sarpras ruang 
kelas 

Ada gorden 
dan lampu 
ruangan 

Ruang 
kelas 

Wakaur 
sarpras 

Kepal
a TU 

Insidental  KOMITE 

 2.1.
17 

Sosialisasi 
madrasah 

Terlaksana 
kunjungan 
sosialisasi ke 
SMP/MTs 
atau ke 
masyarakat 

SMP/MT
s, 
masyarak
at 

Wakaur 
humas 

Tim 
harian 
humas 

Insidental  BOS/DIP
A 

 2.1.
18 

Publikasi 
madrasah 

Terlaksana 
publikasi 
melalui web, 

SMP/MT
s, 

Wakaur 
humas 

Tim 
harian 
humas 

Insidental   KOMITE 
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koran, 
medsos 

masyarak
at 

 2.1.
19 

PPDB Terlaksana 
PPDB 
online, 
offline 

Calon 
siswa 
baru 

Wakaur 
kesiswaan 

Tim 
PPDB 

Sem 2  BOS/DIP
A 

 2.1.
20 

MATSAMA Terlaksana 
kegiatan 
masa ta’aruf 
siswa 
madrasah 

Siswa 
baru 
kelas X 

Wakaur 
kesiswaan 

Tim 
MAT
SAM
A 

Sem 1  BOS/DIP
A 

 2.2.
1 

Ekstrakurikuler
: pramuka, 
olahraga, 
hadroh, seni 
musik, qiroah, 
KIR 

Terlaksana 
kegiatan 
ekstrakuriku
ler 

Siswa 
kelas X, 
XI 

Wakaur 
kesiswaan 

Tim 
ekstra
kuriku
ler 

Sem 1, 
sem 2 

 BOS/DIP
A, 

KOMITE 

 2.2.
2 

Partisipasi 
dalam 
lomba/kejuaraa
n: aksioma, 
antar 
sekolah/madras
ah 

Berpartisipa
si dalam 
lomba/kejua
raan 

Siswa Wakaur 
kesiswaan 

Koord
.lomba 
akade
mik 
non 

Insidental   BOS/DIP
A 
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 2.2.
3 

Parenting Terlaksana 
kegiatan 
parenting 

Orang 
tua/wali 

Wakaur 
kesiswaan 

BK, 
Tim 
harian 
kesisw
aan 

Insidental   KOMITE 

 2.2.
4 

Pemilihan 
pengurus OSIS 

Terlaksana 
PilKasis 

Siswa Wakaur 
kesiswaan 

Tim/p
anitia 

Sem 1  BOS/DIP
A 

 2.2.
5 

LDK pengurus 
OSIS 

Terlaksana 
LDK bagi 
pengurus 
OSIS, MPK, 
dan DA 

Pengurus 
OSIS, 
MPK, 
DA 

Wakaur 
kesiswaan 

Tim/p
anitia 

Sem 1  BOS/DIP
A 

 2.2.
6 

Pembekalan 
dewan ambalan 

Terlaksana 
kegiatan 
pembekalan 
DA 

Dewan 
ambalan 

Wakaur 
kesiswaan 

Pembi
na 
pramu
ka 

Sem 1  KOMITE 

 2.2.
7 

Class meeting Terlaksana 
kegiatan 
class 
meeting 

Siswa Wakaur 
kesiswaan 

Guru 
olahra
ga 

Setelah 
PAS, 
PAT 

 KOMITE 

 2.2.
8 

Study wisata 
kelas XI 

Terlaksana 
kegiatan 
study wisata 
kelas XI 

Kelas XI Wakaur 
kesiswaan 

Tim/p
anitia 

Sem 2  IURAN 
SISWA 
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 2.2.
9 

Perkemahan 
kelas X 

Terlaksana 
kegiatan 
perkemahan 
kelas X 

Kelas X Wakaur 
kesiswaan 

Tim/p
anitia 

Sem 2  BOS/DIP
A 

 2.2.
10 

Pembuatan 
kartu IKA 
alumni 

Pembuatan 
kartu IKA 
alumni 

Kelas XII Wakaur 
kesiswaan 

Tim 
harian 
kesisw
aan 

Sem 2  IURAN 
SISWA 

 2.2.
11 

Beasiswa 
(BSM, prestasi, 
dhuafa) 

Tersalurkan
nya 
beasiswa 
(PIP, 
Prestasi, 
dhuafa, KC, 
komite) 

Siswa 
penerima 

Wakaur 
kesiswaan 

BK, 
Tim 
IMTA
Q 

Sem 1, 
sem 2 

 DIPA, 
KOMITE, 

dll 

 2.3.
1 

MGMP tingkat 
madrasah 

Terlaksana 
kegiatan 
MGMP 
tingkat 
madrasah 

Guru Wakaur 
kurikulum 

Tim 
harian 
kuriku
lum 

Sem 1, 
sem 2 

 - 

 2.3.
2 

Pembinaan dan 
visitasi 
pengawas 

Terlaksana 
kegiatan 
pembinaan 
dan visitasi 
pengawas 

Guru Wakaur 
kurikulum 

Tim 
harian 
kuriku
lum 

Sem 1, 
sem 2 

 Komite 
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 2.3.
3 

PKB melalui 
PD/PI 

Terlaksana 
PKB melalui 
PD/PI 

Guru Wakaur 
kurikulum 

Tim 
harian 
kuriku
lum 

Sem 1, 
sem 2 

 - 

 2.3.
4 

MGMP/KKM/
MKKS/ 
seminar/Diklat 

Ada surat 
tugas untuk 
mengikuti 
kegiatan 

Guru Wakaur 
kurikulum 

Tim 
harian 
kuriku
lum 

Sem 1, 
sem 2 

 BOS/DIP
A 

 2.3.
5 

Anjab, ABK, 
SKP, SOP 

Ada 
dokumen 
anjab, ABK, 
SKP, SOP 

GTK Kepala TU Kepal
a TU 

Sem 1, 
sem 2 

 - 

 2.3.
6 

Verval 
SIMPATIKA 

Isian verval 
SIMPATIK
A lengkap 

GTK Kepala TU Guru/
operat
or 
simpat
ika 

Sem 1, 
sem 2 

 KOMITE 

 2.3.
7 

Workshop 
GTK 

Terlaksana 
kegiatan 
workshop 
GTK 

GTK Wakaur 
kurikulum 

Tim 
harian 
kuriku
lum 

Sem 1, 
sem 2 

 BOS/DIP
A 

 2.3.
8 

Character 
building GTK 
(outbond) 

Terlaksana 
kegiatan 
Character 
building 

GTK Wakaur 
kurikulum 

Tim 
harian 
kuriku
lum 

Sem 1  KOMITE 
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GTK 
(outbond) 

 2.4.
1 

Kelompok 
kerja kepala 
TU 

Ada surat 
tugas ka TU 
untuk 
mengikuti 
kegiatan 

Ka TU Kepala TU Kepal
a TU 

Sem 1, 
sem 2 

 DIPA 

 2.4.
2 

Bimtek 
peningkatan 
kompetensi TU 

Ada surat 
tugas untuk 
mengikuti 
bimtek 
peningkatan 
kompetensi 
TU 

Tenaga 
kependidi
kan 

Kepala TU Lintas 
instan
si 

Sem 1, 
sem 2 

 DIPA 

 2.4.
3 

Layanan 
perkantoran 

Terlaksana 
kegiatan 
layanan 
perkantoran 

GTK, 
siswa 

Kepala TU KPA, 
benda
hara, 
staf 

Sem 1, 
sem 2 

 DIPA 

 2.4.
4 

Layanan 
manajemen 
pendidikan 
islam yang 
bermutu 

Terlaksana 
layanan 
manajemen 
pendidikan 
islam yang 
bermutu 

GTK, 
siswa 

Kepala TU KPA, 
benda
hara, 
staf 

Sem 1, 
sem 2 

 DIPA 
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 2.4.
5 

Kegiatan sosial 
kemasyarakata
n 

Terlaksana 
kegiatan 
sosial 
kemasyaraka
tan (suka, 
duka) 

GTK, 
siswa 

Wakaur 
humas 

Tim 
harian 
humas 

Insidental   KOMITE 

 2.4.
6 

Jalinan 
kerjasama 
lintas instansi 

Terlaksana 
kegiatan 
kerjasama 
lintas 
instansi 

GTK, 
siswa 

Wakaur 
humas 

Tim 
harian 
humas 

Insidental   KOMITE 

 3.1.
1 

Ekstrakurikuler 
(seni musik, 
marching band, 
hadroh, teater) 

Terlaksana 
kegiatan 
ekstrakuriku
ler (seni 
musik, 
marching 
band, 
hadroh) 

Siswa Wakaur 
kesiswaan 

Tim 
ekstra
kuriku
ler 

Sem 1, 
sem 2 

 Komite  

 3.1.
2 

Milad MAN & 
pelepasan kelas 
XII 

Terlaksana 
peringatan 
hari lahir 
MAN 1 GK 
& pelepasan 
kelas XII 

Siswa Wakaur 
kesiswaan 

Tim/p
anitia 

Sem 2  Komite  
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 3.1.
3 

Penggunaan 
pakaian adat 
jawa 

Ada 
penggunaan 
pakaian adat 
jawa sesuai 
ketentuan 

GTK, 
siswa 

Wakaur 
kesiswaan 

GTK, 
siswa 

31 
agustus, 
21 april 

 - 

 3.1.
4 

Pengadaan 
alat/seragam 
marching band 

Ada alat/ 
seragam 
marching 
band 

Siswa  Wakaur 
sarpras 

Tim 
ekstra
kuriku
ler 

Insidental   Komite  

 3.2.
2 

Pengelolaan 
sampah (kertas, 
plastik, 
organik) 

Ada tempat 
sampah 
(kertas, 
plastik, 
organik) 

Selasar,h
alaman 

Wakaur 
sarpras 

Tim 
harian 
sarpra
s 

Harian   BOS/DIP
A 

 3.2.
3 

Pembentukan 
karakter warga 
madrasah 
melalui SPAB 

Ada poster, 
himbauan 
kepada 
warga 
madrasah 
untuk peduli 
pada 
lingkungan 

Siswa  Wakaur 
sarpras 

Tim 
harian 
sarpra
s 

Insidental   KOMITE 

 3.2.
4 

Pengelolaan 
taman 

Ada petugas 
pengelola 
taman 

Tenaga 
kependidi
kan 

Wakaur 
sarpras 

Tim 
harian 

Harian   DIPA 
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sarpra
s 

 3.2.
5 

Pendidikan 
UKS dan 
lingkungan 
hidup 

Terlaksana 
pembinaan/p
endidikan 
UKS dan 
lingkungan 
hidup 

Siswa, 
OSIS 

Wakaur 
sarpras 

Tim 
harian 
sarpra
s 

Insidental   BOS/DIP
A 

 4.1.
1 

Layanan 
konseling 
individu, 
klasikal 

Terlaksana 
kegiatan 
layanan 
konseling 
individu, 
klasikal 
untuk 
memecahka
n 

Siswa  Wakaur 
kurikulum 

BK Insidental  - 

 4.1.
2 

AMT/ESQ Terlaksana 
kegiatan 
AMT/ESQ 

Siswa  Wakaur 
kesiswaan 

BK, 
Tim 
harian 
kesisw
aan 

Insidental   Komite  

 4.1.
3 

Upacara 
bendera 

Terlaksana 
kegiatan 

GTK, 
siswa 

Wakaur 
kesiswaan 

GTK, 
siswa 

Senin, 
HBN 

 - 
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upacara 
bendera 

 4.1.
4 

Pendampingan/
klinis oleh wali 
kelas 

Terlaksana 
pendamping
an/klinis 
oleh wali 
kelas 

Siswa  Wakaur 
kesiswaan 

Wali 
kelas 

Insidental   - 

 4.2.
1 

Ekonomi 
kreatif 
(program 
kewirausahaan
) 

Ada produk 
hasil karya 
siswa yang 
bernilai 
ekonomi 

Siswa  Wakaur 
kurikulum 

Guru 
prakar
ya 

Insidental   BOS/DIP
A 

 4.2.
2 

Pendidikan 
vokasional: tata 
busana/menjah
it 

Terlaksana 
pelatihan 
pendidikan 
vokasional: 
tata 
busana/menj
ahit 

Siswa  Wakaur 
kurikulum 

Guru 
prakar
ya 

Insidental   BOS/DIP
A 

 4.2.
3 

Penerbitan 
buletin 
madrasah 

Ada buletin 
madrasah, 
hasil karya 
siswa 

Tim 
jurnalisti
k 

Wakaur 
kesiswaan 

Tim 
ekstra
kuriku
ler 

Sem 2  Komite  
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 4.2.
4 

Pembinaan 
KIR 

Terlaksana 
kegiatan 
pembinaan 
KIR 

Siswa Wakaur 
kesiswaan 

Guru 
pembi
mbing 

Sem 1, 
sem 2 

 Komite  

 4.2.
5 

Pembinaan dari 
PT, akademi, 
lainnya 

Ada 
pembinaan 
dari PT, 
akademi, 
lainnya 

Siswa  Wakaur 
kesiswaan 

BK Insidental   - 
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Lampiran VII : Dokumentasi 

Gambar 3.1 Latihan kegiatan ekstrakurikuler Marching Band Gema  

Persada Mansageka 
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Lampiran VIII : Curiculum Vitae 
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Nama : Heti Nur Endahsari 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Tempat, Tgl Lahir : Gunungkidul. 29 September 1996 
No Telp/Hp : 081225470787 
Program Studi : Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan         

Islam 
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
Agama : Islam 
Alamat di Yogyakarta : Wisma Adari, Sapen GK 1/626 Rt 24 Rw 07, 

Demangan, Yogyakarta 
E-mail : hetinurendahsari29@gmail.com 
Orangtua : 

a. Nama Ayah : Cipto Hartono  Umur : 68 Tahun 
Pekerjaan : Petani 
b. Nama Ibu : Supatmi  Umur : 58 Tahun 
Pekerjaan : Petani 
c. Alamat Orang Tua : Pringombo C, Pringombo, Rongkop, 

Gunungkidul 

No Telp/Hp  : 085228582996 

 

Yogyakarta, 05 Juni 2020 
Yang membuat, 
 
 
 

 
Heti Nur Endahsari 
NIM. 18204091012 
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RIWAYAT PENDIDIKAN 

No Tahun Jenjang 
Pendidikan 

Nama Sekolah Jurusan 

1. 2001-2002 TK TK Karang 
Taruna 

- 

2. 2002-2008 SD SD N Kropak - 
3. 2008-2011 MTs MTs N 

Rongkop 
- 

4. 2011-2014 MAN MAN Wonosari Agama 
5. 2014-2018 S1 UIN Sunan 

Kalijaga 
Manajemen 

Pendidikan Islam 
6. 2018- 

Sekarang 
S2 UIN Sunan 

Kalijaga 
Program 

Pascasarjana 
Manajemen 

Pendidikan Islam 
 

 

PELATIHAN PROFESIONAL 

Tahun Jenis Pelatihan Penyelenggara Waktu 
2014 Pelatihan Bahasa 

Inggris 
Pusat 

Pengembangan 
Bahasa (P2B) 
UIN Sunan 

Kalijaga 

01 September 2014 - 10 
Januari 2015 

2014 Pelatihan User 
Education 

Perpustakaan UIN 
Sunan Kalijaga 

12 September 2014 

2015 Pelatihan Bahasa 
Arab 

Pusat 
Pengembangan 
Bahasa (P2B) 
UIN Sunan 

Kalijaga 

23 Maret – 11 Agustus 
2015 

2015 Pelatihan 
Information 
Communication 
and Technology 
(ICT) 

UIN Sunan 
Kalijaga 

16 Februari – 15 Mei 
2015 
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2015 Pelatihan ICT 
dengan software 
authoring tool 
Lectora Inspire 

Laboratorium 
Multimedia 

Pembelajaran 
Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan 

Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga 

09 November-18 
Desember 2015 

2016 Pelatihan 
Pengembangan 
Kepribadian dan 
Tahsinul Qur’an 
(PKTQ) 

Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan 

Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga 

24 April 2016 

 

KARYA-KARYA 

No Tahun Karya 
1. 2018 Hasil Penelitian yang Berjudul: 

“Analisis Kebijakan Pengembangan Mutu Sumber 
Daya Manusia di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul 

Yogyakarta” 
2. 2020 Hasil Penelitian yang Berjudul: 

“Manajemen Ekstrakurikuler Gema Persada 
Mansageka Sebagai Terobosan Baru Dalam 

Peningkatan Mutu Sekolah (Studi Kasus di MAN 1 
Gunungkidul)” 

3. 2020 Jurnal “Pemimpin Dalam Perspektif Islam” 
 

PENGALAMAN ORGANISASI DAN KEPANITIAAN 

No Tahun Kegiatan Jabatan 
1. 2014 UKM Olahraga Divisi Volly Anggota 

2. 2016 POK X UKM Olahraga Divisi 
Volly 

Peserta Perwakilan 
FITK 

3. 2016 UKM Kalimasada UIN Sunan 
Kalijaga 

Anggota Divisi Tari 
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4. 2016 KCF UIN Kreatif Peserta Tari Sekar 
Pudyastuti 

5. 2016 MPI Fair 2016 GBK (Gebyar 
Budaya Khatulistiwa)  

Peserta Tari Sekar 
Pudyastuti dan 

Panitia Pelaksana 
6. 2016 Praktek Event Organizer (EO) Pelaksana EO 

Rainbow 
7. 2016 Seminar Nasional Manajemen Peserta Tari Sekar 

Pudyastuti 
8. 2016 IMG (Ikatan Mahasiswa 

Gunungkidul) 
Anggota 

9. 2016 Kamano (Komunitas Alumni 
MAN Wonosari) Korwil 

Yogyakarta 

Bendahara 

10. 2017 POK UKM Olahraga Divisi 
Volly 

Peserta Perwakilan 
FITK 

11. 2017 Perpisahan KKN 93 UIN 
Sunan Kalijaga 

Perwakilan Anggota 
KKN Tari Sekar 

Pudyastuti 
12. 2017 Public Lecture “Pesantren and 

International Islamic School” 
Panitia 

 

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA 

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/Peserta 
2015 Seminar Nasional 

Rekonstruksi 
Kurikulum Sekolah 
Berbasis Integrasi-

Interkoneksi 

Kelompok Studi 
Ilmu Pendidikan 
Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan 

Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga 

Peserta 

2015 Seminar Nasional 
Arah Kebijakan 

Prodi MPI di 
Indonesia 

Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam 

Peserta 

2015 Seminar Istifham Al-
Qur’an 

DPP 
Pengembangan 
Kepribadian dan 

Peserta 
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Tahsinul Qur’an 
(PKTQ) FITK 

UIN Sunan 
Kalijaga 

2016 Kuliah Umum Prodi 
Manajemen 

Pendidikan Islam 

Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam 

Peserta 

2016 Dialog Publik 
“Mengelola Konflik 

dan Kekerasan: 
Upaya Merajut 
Perdamaian dan 

Persatuan Bangsa” 

Lembaga Bawean 
Cerdas 

Peserta 
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