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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Kurikulum di Indonesia telah mengalami perkembangan, Kurikulum 

2013 merupakan kurikulum baru yang telah diterapkan di lembaga pendidikan. 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Permendikbud No.67 

Tahun 2013).  

Perwujudan dari tujuan kurikulum 2013 ini sesuai dengan pasal 3 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan 

pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. 

Menurut Permendikbud No 81A/2013, kegiatan ekstrakurikuler adalah 

program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. 

Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional 

kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja 

tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan. 
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Pelaksanaan kurikulum didasarkan kepada beberapa pola kegiatan, yaitu 

kegiatan intrakurikuer, kokurikuer, dan ekstrakurikuler. Ketiga kegiatan ini 

bertitik tolak dan mengarah kepada kemungkinan belajar siswa, baik secara 

kelompok maupun secara perorangan. Ketiga kegiatan tersebut saling 

menunjang dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan Nasional. Upaya 

mengembangkan iklim pembelajaran yang baik, maka di sekolah dilaksanakan 

kegiatan intrakurikuer, kokurikuer, dan ekstrakurikuler yang baik. 

Kegiatan intrakulikuler, adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah 

yang sudah teratur, jelas dengan sistematik yang merupakan program utama 

dalam proses mendidik siswa. Kegiatan intrakurikuler dalam pelaksanaannya 

telah terdapat pengalokasian atau telah terjadwal dengan baik karena kegiatan 

ini dilakukan oleh guru dan siswa pada jam-jam pembelajaran disekolah. 

Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap 

mata pelajaran yang tergolong inti maupun bukan, jadi kegiatan intrakurikuler 

adalah kegiatan inti dalam pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru dan 

siswa pada setiap harinya atau dapat juga dikatakan kegiatan belajar mengajar 

antara guru dan siswa di dalam sekolah disetiap mata pelajaran adalah kegiatan 

intrakurikuler. 

Sedangkan kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yangdilaksanakan 

di luar jam pelajaran kegitan ini dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan 

menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler 

didalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun 

kelompok. Untuk pelaksanaanya yang sangat perlu diperhatikan adalah 

intensitas pemberian tugas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 
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yang lain agar tidak menimbulkan tumpang-tindih dan agar tugas yang 

diberikan tidak membuat siswa terbebani.  

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam 

pelajaran biasa (diluar intrakurikuler), dan kebanyakan materinya pun di luar 

materi intrakurikuler, yang berfungsi utamanya untuk mengembangkan 

kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas 

pengetahuan, belajar bersosilisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu 

luang, dan lain sebagainya, bisa dilaksanakan di sekolah ataupun kadang-

kadang bisa di luar sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler sangat penting untuk 

menambah dan memperluas wawasan siswa dan mendorong siswa untuk 

memiliki nilai dan sikap positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa. Kegiatan ini lebih 

ditekankan pada kegiatan kelompok. Kegiatan ini biasa pada satu sekolah 

terdapat banyak  kegiatan ekstrakurikuler, siswa biasanya diperkenankan untuk 

memilih kegiatan ekstrakurikuler yang ingin dia ikuti. 

Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta 

didik yang berbeda; seperti perbedaan sense akan nilai moral dan sikap, 

kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan 

ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan 

mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan 

manfaat sosial yang besar. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu 

perangkat operasional (supplement dan complements) kurikulum, yang perlu 
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disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan 

satuan pendidikan. 

Menurut data dari hasil wawancara di SDN Punten 1 Batu, kegiatan 

Ekstrakurikuler terdiri atas: Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib dan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pilihan. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib 

diikuti oleh seluruh peserta didik berbentuk pendidikan kepramukaan, 

Sedangkan kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik yang berbentuk latihan olah-

bakat dan latihan olah-minat. 

Peneliti melakukan penelitian pendahuluan dengan wawancara pada 

tanggal 28 Februari 2019 dengan pihak sekolah melalui kepala sekolah SDN 

Punten 1 Batu Ibu Prihastutik dengan hasil wawancara mengenai 

ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah tersebut. Peneliti mendapatkan data di 

sekolah berupa 18 ekstrakurikuler yaitu Tari, Reog Mini, Tennis Meja, Bulu 

Tangkis, Karate, Taekwondo, Renang, Membatik, Jurnalistik, Sains Club, 

Mathematic Club, English Club, Melukis, Samroh, Dokter Kecil, MTQ, Tartil, 

dan Pramuka, namun ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua siswa 

adalah Tartil dan Pramuka. Banyaknya pilihan ekstrakurikuler menjadikan 

sekolah ini meraih banyak prestasi di setiap ekstrakurikulernya. Salah satunya 

yaitu ekstrakurikuler tenis meja yang selalu mendapat juara satu tingkat kota. 

Kegiatan ekstrakurikuler tenis meja dilakukan seminggu dua kali pada 

hari selasa dan kamis pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Siswa yang 
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mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tenis meja ini banyak sehingga siswa dibagi 

menjadi dua kelas yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Guru yang melatih 

ekstrakurikuler adalah Ibu Iis Budi selaku guru tenis meja di SDN Punten 1 

Batu. Terdapat tempat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tenis meja sendiri 

meskipun ruangannya bergantian dengan karawitan. Cara kinerja kegiatan 

ekstrakurikuler tenis agar selalu mendapat juara adalah yang pertama 

dilakukannya latihan secara intensif kepada para siswa yang mengikuti 

kegiatan tersebut, yang kedua sebelum mengikuti lomba tenis meja para pelatih 

melakukan latihan lebih dari satu kali kepada siswa, ketiga terkait tentang gizi 

yang diberikan oleh orang tua siswa harus sesuai apabila tidak sesuai akan 

mengakibatkan lemahnya fisik para siswa, keempat yaitu terdapat kerjasama 

antara siswa pelatih serta orang tua secara baik. Siswa dilatih untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler tenis meja ini, Ibu Iis Budi bekerjasama dengan 

KONI. Tidak hanya guru saja yang sebagai pelatih melainkan orang yang 

benar-benar ahli dalam bidangnya ikut membantu dalam latihan menjelang 

lomba. 

Tenis meja adalah olahraga yang sangat unik dan menarik untuk 

dipelajari, berbagai kalangan menyukai olahraga ini. Tenis meja merupakan 

salah satu olahraga yang dimainkan oleh dua orang atau bisa pasangan ganda 

dengan menggunakan raket yang terbuat dari kayu. Permainan ini juga 

membutuhkan bola yang sering disebut dengan bola pingpong yang kemudian 

dilakukan di lapangan permainan yang berbentuk meja. Sehingga disebut 

dengan tenis meja. Pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler tenis meja agar 

mencapai hasil yang baik dalam rangka mendukung program kulikuler dan 
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membentuk karakter siswa maka diperlukan upaya kongkrit dan oprasional 

baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. Nilai pendidikan 

karakter yang timbul pada kegiatan ekstrakurikuler tenis meja adalah 

Seportivitas, jujur, disiplin, kerja keras, menghargai prestasi, komunikatif, 

tanggung jawab, sabar, saling menghormati, demokratis, punya semangat 

kebangsaan, dan cinta tanah air. Kedudukan ekstrakurikuler tenis meja sebagai 

ekstrakurikuler di SDN Punten 1 Batu adalah ekstrakurikuler pilihan yang telah 

banyak mendapatkan prestasi dalam setiap kegiatannya. Peserta didik dapat 

memilih ekstrakurikuler tersebut sesuai minat dan bakat sehingga menjadikan 

peserta didik tersebut berprestasi dalam bidangnya. 

Pentingnya penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan 

ekstrakurikuler tenis meja bagi siswa sekolah dasar. Terdapat banyak upaya 

yang digunakan untuk memperoleh banyak prestasi. Berbagai macam upaya 

dilakukan oleh pihak guru dan orang tua untuk membantu siswa dalam 

pencapaian prestasi ekstrakurikuler tenis meja. Prestasi yang diperoleh sangat 

penting bagi pihak sekolah dan bagi siswa tersendiri. Siswa akan merasa 

senang apabila telah berhasil meraih prestasi dengan usaha sendiri. Hal ini baik 

bagi siswa dalam pengembangan minat dan bakatnya terhadap ekstrakurikuler 

tersebut. Menjadikan siswa lebih giat dalam mengikuti ekstrakurikuler dan 

menjadi contoh bagi siswa yang lain. 

Menurut penelitian terdahulu Rivada Pramesti (2016) dengan judul 

Analisis Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka, pelaksanaan ekstrakurikuler 

wajib dilaksanakan rutin sesuai jadwal yang ditentukan. Ekstrakurikuler yang 

wajib dilaksanakan adalah ekstrakurikuler pramuka yang sangat bermanfaat 
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bagi perkembangan siswa, mulai dari segi sosial, komunikasi dan kepercayaan 

diri. Kegiatan ekstrakurikuler diikuti oleh seluruh peserta didik kelas I-VI. 

Ekstrakurikuler tenis meja merupakan ekstrakurikuler yang tidak semua 

sekolah ada. Ekstrakrikuler ini muncul dari pemikiran kepala sekolah untuk 

menjadikan sekolah tersebut berbeda dari sekolah lain dengan menambahkan 

berbagai ekstrakurikuler yang berbeda dari tiap sekolah yang ada. Menurut 

pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

membahas dan menganalisis tentang pelaksanaan dan peran ekstrakurikuler 

tenis meja di SDN Punten 1 Batu dan penghargaan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan ekstrakurikuler tenis meja serta upaya yang digunakan untuk 

penghargaan yang diperoleh tersebut yang berjudul “Analisis Kegiatan Pada 

Ekstrakurikuler Tenis Meja di SDN Punten 1 Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka masalah yang akan 

dirumuskan untuk penelitian ini adalah  

1. Bagaimana Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tenis meja di SDN 

Punten 1 Batu ? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kegiatan ekstrakurikuler 

tenis meja di SDN Punten 1 Batu ? 

3. Bagaimana solusi penyelesaian terhadap faktor penghambat kegiatan 

ekstrakurikuler tenis meja di SDN Punten 1 Batu ? 

 

 

 



8 
 

 
 

C. Tujuan 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan ekstrakurikuler tenis meja di SDN Punten 

1 Batu. 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

ekstrakurikuler tenis meja di SDN Punten 1 Batu. 

3. Mendeskripsikan solusi penyelesaian terhadap faktor pendukung dan 

penghambat kegiatan ekstrakurikuler tenis meja di SDN Punten 1 Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi siapapun dan 

sekolah manapun yang menerapkan budaya membaca. Agar dalam pelaksanaan 

budaya membaca mendapatkan kepuasan dalam mencapai tujuan dilakukannya 

kegiatan tersebut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memahami pelaksanaan 

ekstrakurikuler tenis meja secara rinci baik teori atau metode dalam kegiatan 

yang dilakukan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat mengevaluasi kegiatan pada teknik permainan tenis meja untuk 

siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler tenis meja. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat menjadi salah satu ekstrakurikuler yang mendapat juara 1 

tingkat kota dan membangun kepercayaan diri bagi siswa melalui 

ekstrakurikuler tenis meja. 
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c. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan kepada peneliti mengenai beberapa upaya 

yang dilakukan untuk memperoleh prestasi dalam ekstrakurikuler tenis 

meja. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

E. Definisi Istilah 

1. Ekstrakurikuler  

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam 

pelajaran biasa (diluar intrakurikuler), dan kebanyakan materinya pun di luar 

materi intrakurikuler, yang berfungsi utamanya untuk mengembangkan 

kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas 

pengetahuan, belajar bersosilisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu 

luang, dan lain sebagainya, bisa dilaksanakan di sekolah ataupun kadang-

kadang bisa di luar sekolah. 

2. Tenis meja 

Tenis meja atau ping-pong adalah suatu olahraga raket yang dimainkan 

oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua pasang (untuk ganda) yang 

berlawanan. 

 

 

 


