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ABSTRAK
SMA Negeri 1 Kejayan Kabupaten Pasuruan telah mengikuti beberapa kompetisi

bolabasket baik lokal Pasuruan maupun tingkat Jawa Timur. Untuk kompetisi lokal
Pasuruan yang sering diikuti adalah seperti HUT RI (Dinas Pendidikan Nasional)
Kabupaten Pasuruan, IBS (SMADA CUP) Pasuruan Raya, dan Basketball Electric
Generation Se-Pasuruan Raya. Dan untuk kompetisi tingkat Jawa Timur adalah DBL
(Deteksi Basketball League), Unesa Cup, Hexos Cup Se-Eks Karesidenan Malang, Rektor
Cup Widya Gama Malang, Basketball Generation Championship Jember, dan Sketsa Cup
Jember.

Ekstrakurikuler bolabasket mempunyai tujuan memajukan sekolah melalui
kegiatan non akademik. Hal ini akan meningkatkan kualitas siswa-siswi SMA Negeri 1
Kejayan. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk
mencari jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas yaitu mengetahui faktor-
faktor peningkatan prestasi ekstrakurikuler bolabasket SMA Negeri 1 Kejayan Kabupaten
Pasuruan.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Pendekatan tersebut digunakan pada saat menganalisis data berdasarkan wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian akan dideskripsikan dan dijabarkan sejelas
mungkin.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu cara sekolah dalam mendukung
setiap kegiatan sekolah, strategi sekolah dalam peningkatan prestasi, sistem penerimaan
siswa baru bagi yang berprestasi, perekrutan siswa baru yang berbakat, minat siswa
terhadap kegiatan pendidikan jasmani dan ekstrakurikuler bolabasket, cara mengelola siswa
yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler bolabasket agar berprestasi baik akademik dan
non akademik, cara ekstrakurikuler dalam menggalang dana untuk kegiatan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh
sekolah harus mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Dukungan ini yang akan
membawa suatu hubungan yang baik antara pihak sekolah, pembina ekstrakurikuler
bolabasket, siswa yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler bolabasket, dan seluruh
warga sekolah. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kejayan menjadi bagian integral dalam setiap
kegiatan yang telah direncanakan.

Kata Kunci : Peningkatan prestasi ekstrakurikuler bolabasket.

Pendahuluan
Untuk meningkatkan sumber daya manusia bisa dibantu dengan kegiatan

ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang berada
dalam naungan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa.
Semakin merata kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan sumber daya manusia yang
berkualitas dan profesional dapat diwujudkan.

Sekolah melalui sebuah pembinaan yang mengelola siswa-siswi melalui kegiatan
ekstrakurikuler diharapkan mampu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik
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agar dapat memberikan perubahan prestasi yang lebih baik. Selain prestasi, yang terpenting
adalah perubahan prestasi dalam bentuk kemajuan mutu dan kualitas sumber daya manusia
yang unggul dari siswa, sehingga dari hasil pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler
dapat bermanfaat dan berguna bagi siswa.

SMA Negeri 1 Kejayan Kabupaten Pasuruan mempunyai kegiatan ekstrakurikuler
bolabasket yang bagus. Hal itu terbukti dengan banyaknya prestasi yang mereka raih pada
setiap even di Kabupaten Pasuruan dan Jawa Timur. Berikut adalah prestasi yang dicapai
SMA Negeri 1 Kejayan selama 4 tahun dari masa kebangkitannya:

Tabel 1 Prestasi SMA Negeri 1 Kejayan dalam Lokal Pasuruan

Tabel 2 Prestasi SMA Negeri 1 Kejayan untuk tingkat Jawa Timur

Padahal sebelum tahun 2006, prestasi SMA Negeri 1 Kejayan Kabupaten Pasuruan
tidak cukup baik dan bahkan dikatakan tim underdog. Sebelum tahun 2006, SMA Negeri 1
Kejayan dalam mengikuti kompetisi bolabasket selalu menjadi tim yang kalah di babak
pertama atau jadi tim yang tidak pernah memetik kemenangan di tiap pertandingan.

Kegiatan ekstrakurikuler bolabasket di SMA Negeri 1 Kejayan Kabupaten
Pasuruan menumbuhkan dan menambah kepercayaan dari lembaga pendidikan,
pemerintahan, organisasi olahraga, dan masyarakat akan kualitas sekolah, sehingga dampak
kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dirasakan SMA Negeri 1 Kejayan Kabupaten Pasuruan
dalam beberapa kegiatan dan selalu mendapatkan dukungan dari beberapa pihak.
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Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian,

peneliti tidak menggunakan suatu instrumen seperti tes prestasi atau menggunakan angket
agar diisi oleh subjek, melainkan sebagai peneliti ia melakukan pengamatan dan wawancara
kepada objek (Maksum, 2008:12).

Dari rumusan yang telah disebut, maka penelitian tersebut akan dilakukan dengan
cara observasi dan interview kepada para informan sebagai teknik pengambilan data.
Selanjutnya dari data tersebut diolah dengan teknik analisis dalam bentuk uraian serta
ulasan yang sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai sehingga
menjadikan hasil penelitian yang akurat.

Interview atau wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari pihak
terwawancara secara langsung yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang akan
diteliti. Selanjutnya dilakukan observasi untuk melihat secara langsung dan membuktikan
kebenaran hasil wawancara.

Setelah mendapatkan data, maka data dianalisis dengan beberapa tahapan seperti
yang disarankan Maksum (2008), yaitu sebagai berikut:
1. Data hasil wawancara atau observasi ditranskip dalam bentuk yang mudah dibaca.
2. Transkip yang telah dipastikan akurasinya dibaca dengan cermat dan berulang-ulang

untuk memahami konsep atau tema yang menjadi fokus penelitian.
3. Mengidentifikasi mana dari serangkaian peristiwa hasil wawancara atau observasi

yang merupakan perwujudan dari konsep atau tema tersebut.
4. Menemukan kata kunci dari peristiwa-peristiwa yang teridentifikasi.
5. Melakukan interpretasi kata kunci berdasarkan rujukan yang relevan.
6. Setelah melakukan serangkaian proses di atas untuk tiap-tiap transkip, kemudian

disusun tema-tema dan kategori-kategori sehingga menampilkan pola-pola antar
kategori tersebut.

Hasil Penelitian
Setelah dilakukan proses penelitian maka diperoleh faktor-faktor penyebab

peningkatan prestasi ekstrakurikuler bolabasket di SMA Negeri 1 Kejayan tahun 2006-
2009. Faktor-faktor peningkatan prestasi ekstrakurikuler bolabasket SMA Negeri 1 Kejayan
adalah sebagai berikut:
1. Pengarahan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan ekstrakurikuler

bolabasket mengacu pada visi dan misi SMA Negeri 1 Kejayan.
2. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bolabasket yang terstruktur dan rutin.
3. Pemberian kebebasan kepada Pembina ekstrakurikuler untuk mengelola kegiatan

ekstrakurikuler.
4. Perbaikan kader baru dari siswa-siswi yang berprestasi di SMP melalui penerimaan

siswa baru.
5. Perekrutan siswa-siswi yang berbakat dan unggul untuk bersekolah di SMA Negeri 1

Kejayan.
6. Pemberian beasiswa dan pembebasan uang gedung dan uang SPP bagi siswa yang

telah direkrut SMA Negeri 1 Kejayan.
7. Perbaikan sarana-prasarana sekolah untuk peningkatan prestasi ekstrakurikuler.
8. Penambahan dana khusus untuk ekstrakurikuler bolabasket.
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9. Memberikan kemudahan perijinan bagi siswa yang mengikuti kegiatan dan mewakili
sekolah dalam pertandingan di luar sekolah.

10. Dukungan dari seluruh warga sekolah yang sangat besar.
11. Pelestarian kebiasaan komunikasi antara pihak sekolah, pembina, dan siswa.
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