
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun 2014, disebutkan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan 

yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai 

perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah 

dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan 

peserta didik yang lebih luas atau diluar minat yang dikembangkan oleh 

kurikulum. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan diluar mata pelajaran dan 

pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat dan minat melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan 

dan berkewenangan disekolah atau madrasah (Muhaimin dkk, 2008 : 74). 

Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan di sekolah ataupun di luar sekolah 

yang terkait dengan tugas belajar suatu mata pelajaran bukanlah kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Pembelajaran bahasa  merupakan proses yang ditempuh untuk 

mengembangkan kecerdasan berbahasa yang setidaknya mencakup dua pertiga 

bagian dari interaksi belajar-mengajar tradisional yaitu membaca dan menulis 

(Amstrong, 2005: 19). Salah satu pembelajaran bahasa yang diterapkan dalam 

pendidikan formal adalah pembelajaran Bahasa Indonesia. Terdapat empat 
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kompetensi yang berusaha dicapai melalui pembelajaran Bahasa Indonesia selain 

membaca dan menulis yaitu menyimak dan berbicara.  

Pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di SD Islam 

Mohammad Hatta Kota Malang tidak hanya dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia atau di dalam kelas melainkan diluar mata pelajaran. Pelaksanaan 

pengajaran ekstrakurikuler bahasa dan sastra Indonesia di SD Islam Mohammad 

Hatta disebut sebagai “Bina Bahasa”. Bina bahasa yang terdapat di SD Islam 

Mohammad Hatta mengajarkan bagaimana berbahasa dan bersastra Indonesia. 

Keberadaan kegiatan ekstrakurikuler ini diperlukan peserta didik sebagai media 

untuk mengembangkan potensi diri, selain itu diharapkan mampu mengangkat dan 

mengharumkan nama sekolah dengan prestasinya. 

Program ekstrakurikuler termasuk ekstrakurikuler Bina Bahasa dapat 

dikembangkan di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, 

kemampuan, dan    kesadaran akan tantangan globalisasi di samping juga 

memanfaatkan potensi lokal masyarakat  yang dimilikinya.  Pergaulan atau 

interaksi dalam pendidikan formal yaitu sekolah dapat dikembangkan secara lebih 

luas dengan melibatkan masyarakat sekitar. Potensi yang dimiliki masyarakat 

akan dapat dimanfaatkan untuk membekali peserta didik dalam menghadapi 

realita di masa mendatang sehingga kesinambungan dan keterkaitan potensi-

potensi tersebut akan semakin menyempurnakan proses pendidikan sebagai 

pembentukan manusia seutuhnya. Fungsi tersebut dapat terlihat dalam 

masyarakat-masyarakat yang memiliki karakteristik yang menonjol. Salah satunya 

adalah Bina Bahasa dan Sastra Indonesia yang merupakan sebuah wadah untuk 
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mengembangkan bakat dan minat terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Islam Mohammad Hatta Kota Malang. 

Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di SD Islam Mohammad Hatta 

menunjuk salah satu ekstrakurikuler yang kegiatannya berbentuk latihan/olah 

bakat/prestasi. Selain sebagai bentuk olah bakat, keberadaan bina bahasa ini 

merupakan bagian dari bina karakter siswa. Bina karakter siswa adalah 

membiasakan siswa untuk melakukan hal – hal yang dapat membentuk karakter 

siswa SD Islam Mohammad Hatta Malang. Bina karakter siswa merupakan 

keunggulan dari SD Islam Mohammad Hatta agar membentuk karakter yang 

unggul pada diri siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini berjalan selama 2 tahun. 

Permasalahan yang muncul pada saat observasi awal yang dilakukan oleh peneliti 

adalah kurangnya perhatian atau ketertarikan / minat dari peserta didik di SD 

Islam Mohammad Hatta. Jumlah peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler 

bina bahasa masih sangat kurang yaitu berjumlah 18 orang. Terdiri dari peserta 

didik yang memang memiliki minat pada ekstrakurikuler bina bahasa dan peserta 

didik dari sekolah tersebut yang diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler bina 

bahasa dan sastra Indonesia. Usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam 

mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menjadikan ekstrakurikuler ini 

sebagai bentuk bina karakter siswa. Adanya bina karakter siswa, diharapkan 

mampu mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia di SD Islam 

Mohammad Hatta 

Selain minat peserta didik terhadap ekstrakurikuler bina bahasa yang 

sangat kurang, ekstrakurikuler bina bahasa pada SD Islam Mohammad Hatta ini 

memiliki model pembelajaran klasikal yang kurang diminati sehingga 
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memunculkan metode apa yang tepat untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Hal 

ini, tentu kegiatan ekstakurikuler bina bahasa dan sastra Indonesia perlu dikelola 

dengan suatu manajemen ekstrakurikuler bina bahasa yang efektif. Pihak sekolah 

menginginkan agar peserta didik dapat tampil sesuai dengan bakat yang dimiliki. 

Solusi dalam menangani masalah yang dihadapkan oleh peserta didik harus 

ditangani sedini mungkin oleh lembaga pendidikan SD Islam Mohammad Hatta 

Kota Malang. Adanya pengelolaan yang efektif melalui perencanaan, 

pengorganisasian dan pengawasan kegiatan ekstrakurikuler maka diharapkan 

dapat mendukung pelaksanaan ekstrakurikuler bina bahasa dan sastra Indonesia. 

Tujuan pelaksanaan ekstrakuler ini sesuai dengan peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan adalah kegiatan ekstrakurikuler harus dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik serta 

kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta 

didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia 

seutuhnya.Untuk mencapai tujuan pelaksanaan ekstrakurikuler ini, dibutuhkan 

kerjasama antar kepala sekolah, guru ekstrakurikuler dan peserta didik. Kepala 

sekolah memberikan kesempatan untuk peserta didik mengasah bakat dan minat, 

namun dalam kesempatan yang diberikan terhadap peserta didik ini tidak direspon 

dengan baik. Sehingga pada kenyataannya peminat dari ekstrakurikuler ini sangat 

minim. Peminat yang kurang, kepala sekolah berusaha untuk tetap 

mempertahankan ekstrakurikuler ini, hal inilah yang mendorong untuk dilakukan 

penelitian apakah tujuan dari sekolah tetap tercapai atau tidak.  

Menentukan tujuan pelaksanaan dapat tercapai atau tidak, maka diperlukan 

alat evaluasi. Evaluasi latar dalam kaitannya dengan program pengembangan diri 
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melalui ekstrakurikuler bina bahasa dan sastra Indonesia adalah evaluasi yang 

meliputi : Visi Misi, kondisi geografis sekolah dan program sekolah berkaitan 

dengan rencana strategis, program tahunan sekolah. Evaluasi kinerja program 

merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan 

pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu dalam melakukan evaluasi 

kinerja harus berpedoman pada ukuran dan indikator yang telah ditetapkan. 

Evaluasi kinerja program juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja 

masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa datang sebagai 

suatu proses yang berkelanjutan. Evaluasi kinerja menyediakan informasi 

mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bina 

Bahasa dan Sastra Indonesia di SD Islam Mohammad Hatta Kota Malang”. Hal 

ini dilakukan agar memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan bina 

bahasa dan sastra Indonesia di SD Islam Mohammad Hatta Kota Malang dilihat 

dari komponen-komponen utama pembelajaran yang meliputi kondisi peserta 

didik, kondisi guru, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi.  

 

1.2 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

ekstrakurikuler, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian adalah 

pelaksanaan ekstrakurikuler bina bahasa dan sastra Indonesia di SD Mohammad 

Hatta Kota Malang yang terkait dengan perangkat pembelajaran berupa RPP, 
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model pembelajaran yang diterapkan, pelaksanaan pembelajaran, suasana 

pembelajaran dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran oleh guru. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas arah tujuan dan metodologi penelitan yang digunakan, 

maka sebelum penelitian ini dilaksanakan perlu adanya perumusan masalah 

terlebih dahulu. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler Bina Bahasa dan Sastra Indonesia di 

SD Islam Mohammad Hatta Kota Malang? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ekstrakurikuler Bina 

Bahasa dan Sastra Indonesia di SD Islam Mohammad Hatta Kota Malang? 

3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan ekstrakurikuler Bina Bahasa dan Sastra 

Indonesia di SD Islam Mohammad Hatta Kota Malang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan ekstrakurikuler Bina Bahasa dan Sastra 

Indonesia di SD Islam Mohammad Hatta Kota Malang. 

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

ekstrakurikuler Bina Bahasa dan Sastra Indonesia  

3. Untuk menjelaskan evaluasi di dalam pelaksanaan ekstrakurikuler Bina 

Bahasa dan Sastra Indonesia di SD Islam Mohammad Hatta Kota Malang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritik dan praktis. Adapun 

manfaat penelitian sebagai berikut : 

1.5.1 Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan 

dalam meningkatkan mutu pengajaran bahasa Indonesia kepada pihak 

lembaga terkait pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra indonesia.  

1.5.2 Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan, dan manfaat dari pelaksanaan 

ekstrakurikuler bina bahasa dan sastra Indonesia sebagai persiapan 

untuk menjadi guru di Sekolah Dasar. 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi guru bahasa 

terutama guru bahasa Indonesia untuk kepentingan pembinaan bahasa 

dan sastra Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi atau memperbaiki 

program ekstrakurikuler. 

3. Bagi Dinas / Instansi terkait 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan ekstrakurikuler khususnya 

ekstrakurikuler bina bahasa dan sastra Indonesia. 
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1.6 Definisi Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam pemahaman pada judul, 

maka diperlukan adanya definisi istilah. Adapun definisi istilah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005) 

1.6.2 Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan 

kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan 

untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta 

didik yang lebih luas atau diluar minat yang dikembangkan oleh 

kurikulum. Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan di sekolah 

ataupun di luar sekolah yang terkait dengan tugas belajar suatu mata 

pelajaran bukanlah kegiatan ekstrakurikuler (Permendikbud, 2003). 

1.6.3 Bina Bahasa dan Sastra Indonesia 

Pembinaan bahasa Indonesia adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, 

terencana, dan sistematis mengenai peningkatan mutu bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar sehingga masyarakat pemakai bahasa Indonesia 

memiliki kebanggaan dan kegairahan untuk menggunakannya (Abdul 

Chaer, 2013:80). 
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1.6.4 Evaluasi 

Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu 

objek dengan menggunakan instrument dan membandingkan hasilnya 

dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Pupuh Fathurrohman & 

M. Sobry Sutikno, 2010 : 75). 

 

 

 


