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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Ekstrakurikuler Dalam Kurikulum 2013 

1. Pengertian Kurikulum 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 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. Berdasarkan pengertian 

tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang 

kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya 

yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 

mempunyai tujuan untuk membentuk generasi muda yang produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif melalui pengauatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi (Mulyasa, 2014:65). 

Pada Kurikulum 2013, pola pembelajaran yang pada awalnya berpusat 

pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Peserta didik dapat 

berperan aktif dalam pembelajaran, serta memiliki materi yang harus 

dipelajari. Pola pembelajaran yang interaktif adanya interaksi antara guru, 

peserta didik, masyarakat, serta lingkungan yang berperan sebagai sumber 

belajar (Permendikbud no 67, 2013). 
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Sariono (2013:6) menyimpulkan kurikulum 2013 cenderung menekankan 

pada keseimbangan tiga domain pendidikan. Apabila pada kurikulum 

sebelumnya domain kognitif menempati urutan pertama, maka pada 

kurikulum 2013 yang baru ini cenderung membentuk keseimbangan antara 

pengetahuan dengan aspek skill dan karakter peserta didik. 

Menurut paparan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

2013 adalah kurikulum baru yang digunakan sebagai pedoman pendidik 

yang di dalamnya tidak hanya menekankan pada kompetensi kognitif saja, 

melainkan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

guna membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, produktif, dan 

afektif. Pola pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu interaktif adanya 

interaksi antara guru, peserta didik, masyarakat, serta lingkungan yang 

berperan sebagai sumber belajar. 

2. Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar 

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. Penelitian ekstrakurikuler ini 

akan membahas tentang pengertian ekstrakurikuler, fungsi dan tujuan 

kegiatan ekstrakurikuler, jenis dan format kegiatan ekstrakurikuler, sasaran 
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dan prinsip ekstrakurikuler, serta manajemen kegiatan ekstrakurikuler, 

penjabarannya adalah sebagai berikut : 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Di dalam dunia pendidikan, ada dua proses kegiatan yang 

dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, yaitu kegiatan kurikuler dan 

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah proses kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mendalami materi-materi ilmu 

pengetahuan dalam mencapai tujuan pendidikan yang akan diperoleh 

peserta didik. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No.81A tahun 2013 menyatakan bahwa, Ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar 

dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat peserta 

didik. 

Tujuan yang termuat dalam Kurikulum 2013 yaitu untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Untuk 

mencapai tujuan kurikulum tersebut tidak hanya dalam potensi akademik 

tetapi juga melalui pengembangan potensi non akademik, salah satu 

contoh nyata pengembangan potensi non akademik yaitu dengan 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

Daryanto (2013:146) menyimpulkan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pelajaran yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam pelajaran biasa. 
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Kegiatan ini dilaksanakan sore hari bagi sekolah-sekolah yang masuk pagi, 

dan dilaksanakan pagi hari bagi sekolah-sekolah yang masuk sore. 

Mulyono (2008:188) menyimpulkan bahwa yang dimaksud kegiatan 

ekstrakurikuler adalah berbagai kegiatan sekolah yang dilakukan dalam 

rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 

mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimilikinya yang 

dilakukan di luar jam sekolah. 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah dan di luar 

rumah yang masih diselenggrakan oleh sekolah. Hal ini berguna untuk 

membina dan membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi, 

minat, bakat, dan hobi yang dimilikinya. 

b. Fungsi dan Tujuan Ekstrakurikuler 

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A tahun 2013 tentang Pedoman Kegiatan 

Ekstrakurikuler, menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pada satuan 

pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapa 

karir. Penjabarannya adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi pengembangan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki 

fungsi untuk  mendukung perkembangan personal peserta didik 

melalui perluasan minat, mengembangkan potensi, dan memberi 

kesempatan untuk membentuk karakter dan melatih kepemimpinan.  

2. Fungsi sosial, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki fungsi 

untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial 
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peserta didik. Pengembangan kompetensi sosial dengan cara 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas 

pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai 

moral dan nilai sosial.  

3. Fungsi rekreatif, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan dalam 

kondisi rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga 

menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan 

ekstrakurikuler harus dikondisikan agar lebih hidup atau atmosfer 

sekolah lebih menantang dan dibuat lebih menarik bagi peserta didik.  

4. Fungsi persiapan karir, yaitu kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi 

untuk pemantapan karir peserta didik melalui pengembangan 

kapasitas. 

Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakrikuler Sekolah Dasar (2014:6) 

tujuan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.  

b. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan 

minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju 

pembinaan manusia seutuhnya. 

Daryanto (2013:146) menyimpulkan bahwa sebagai kegiatan 

pembelajaran dan pengajaran di luar kelas, ekstrakurikuler ini mempunyai 

fungsi dan tujuan untuk peningkatan kemampuan peserta didik dalam 

menjalin hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan 

alam semesta, potensi dan bakat peserta didik dapat disalurkan dan 
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dikembangkan agar menjadi manusia yang berkreatifitas tinggi dan penuh 

karya, melatih kepercayaan, kejujuran, sikap disiplin, dan tanggung jawab 

dalam menjalankan tugas, pengembangan akhlak dan etika yang 

mengintegrasikan hubungan dengan Tuhan, Rasul, manusia, alam semesta 

bahkan diri sendiri, pemberian arahan dan bimbingan serta pelatihan 

kepada peserta didik agar memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan, 

dan terampil. 

Berdasarkan paparan teori di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan 

tujuan ekstrakurikuler adalah untuk memberikan bimbingan dan 

pembinaan peserta didik dalam mengembangkan potensi non akademik 

dan bakat serta mengembangkan kemampuan sebagai makhluk sosial dan 

mempersiapkan kemampuan untuk melanjutkan karir peserta didik.. 

c. Jenis dan Format Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dalam buku Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 

Dasar (2016:8) ada beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yaitu yang 

pertama adalah Krida, yaitu kegiatan yang meliputi kepramukaan, Latihan 

Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Dokter Kecil, Palang Merah Remaja 

(PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan lain-lain, 

yang kedua yaitu Karya Ilmiah, meliputi Kegiatan Karya Ilmiah Remaja 

(KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, 

penelitian, dan lain-lain, yang ketiga yaitu Latihan atau olah bakat atau 

prestasi, meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta 

alam, jjurnalistik, teather, keagamaan, dan lain-lain, dan yang keempat 
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adalah Jenis lainnya, yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi 

sekolah atau lingkungan sekitar, serta daerah. 

Dalam buku Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 

Dasar (2016:8) Format Kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilaksanakan 

melalui berbagai bentuk kegiatan diantaranya adalah individual yang 

merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik 

secara perorangan, kelompok yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler 

yang dapat diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik, klasikal yang 

merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik 

dalam satu kelas, gabungan yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

dapat diikuti oleh peserta didik antar kelas, lapangan yang merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta 

didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan. 

Dari teori di atas disimpulkan bahwa jenis dan format kegiatan 

ekstrakurikuler menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Beberapa jenis 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dsar meliputi kepramukaan, dokter 

kecil, penguasaan keilmuan akademik, keolahragaan, serta ekstrakurikuler 

lainnya. Setiap jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah memiliki format 

kegiatan yang sama pada umumnya, yaitu kegiatan ekstrakurikuler secara 

individu, kelompok, klasikal, gabungan, dan lapangan. 

d. Sasaran dan Prinsip Pelaksanaan Ekstrakurikuler 

Peserta didik yang berasal dari madrasah atau lembaga-lembaga 

pendidikan nonformal lainnya adalah yang menjadi sasaran kegiatan 

ekstrakurikuler. Untuk pengelolaannya dilakukan oleh peserta didik itu 
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sendiri atau guru dapat terlibat dalam pelaksanaannya atau dapat 

didampingi oleh guru pembimbing atau pembina untuk melaksanakan 

kegiatan agar terstruktur. 

Bentuk dari kegiatan ekstrakurikuler harus sesuai dengan tingkat 

pemahaman dan perkembangan peserta didik. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler ini perserta didik mampu belajar untuk memecahkan 

masalah yang ada di lingkungannya. Peserta didik tidak melupakan 

masalah-masalah tertentu yang harus diketahui oleh peserta didik pada 

lingkungannya. 

Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar (2016:7) 

menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendiikan 

dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut : 

1. Bersifat individual, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta 

didik masing-masing.  

2. Bersifat pilihan, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik 

secara sukarela.  

3. Keterlibatan aktif, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler  menuntut 

keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan 

pilihan masing-masing.  

4. Menyenangkan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam 

suasana yang menggembirakan bagi peserta didik  



18 

 

 

5. Membangun etos kerja, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun 

semangat peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik 

dan giat.  

6. Kemanfaatan sosial, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan 

kepentingan masyarakat 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran dan 

prinsip pelaksanaan ekstrakurikuler memiliki hubungan yaitu, para peserta 

didik terlibat menjadi sasaran semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

maupun lembaga pendidikan lainnya pada kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

Peserta didik di suatu lembaga pendidikan yang berperan sebagai sasaran 

kegiatan ekstrakurikuler memiliki prinsip yang dikembangkan melalui 

ekstrakurikuler, yaitu bersifat individu sesai bakan dan minat masing-

masing peserta didik, mempunyai keterlibatan aktif dalam kegiatan, 

menyenangkan, bersifat pilihan, dilaksanakan dengan tidak melupakan 

kepentingan masyarakat sekitar, serta membangun semangat peserta didik. 

e. Manajemen Ekstrakurikuler 

Manajemen kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah atau lembaga 

pendidikan tidak pernah lepas dari tujuan suatu organisasi itu sendiri. 

Kegiatan apapun akan mudah dalam menyusun perencanaan tindakan yang 

akan dilakukan suatu organisasi dengan adanya manajemen kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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Menurut Daryanto (2013:146) yang dimaksud manajemen kegiatan 

ekstrakurikuler adalah seluruh proses yang dirancang dan dilakukan secara 

terorganisasi mengenai kegiatan sekolah yang dilaksanakan di luar kelas dan 

diluar jam pelajaran (kurikulum) untuk menumbuh kembangkan potensi 

sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki peserta didik, baik berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam pengertian 

khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi 

dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib 

maupun pilihan. Menurut Arina (2015:52) bakat merupakan kemampuan 

khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang 

degan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

kegiatan ekstrakurikuler adalah proses keseluruhan yang telah direncanakan 

dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang tersusun secara sistematis 

dan terorganisir di bawah pengawasan sekolah. Peserta didik dibimbing 

dalam upaya mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya.  

3. Tenis Meja sebagai Ekstrakurikuler Pilihan 

Prestasi siswa tidak hanya di dapat dari akademik semata, namun non 

akademik juga perlu dikembangkan. Banyak upaya yang dilakukan sekolah 

dalam mengembangkan prestasi siswa dibidang non akademik ini, 

diantaranya telah memberlakukan beberapa ekstrakurikuler. Panduan Teknis 

Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar (2016:31) sifat kegiatan 

ekstrakurikuler dalam kurikulum 2013 dikelompokkan menjadi 

ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan yang disediakan sekolah, namun 
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tidak mewajibkan siswa untuk mengikuti. Siswa diberikan kebebasan untuk  

memilih sesuai dengan bakat, minat, dan potensi masing-masing. Kegiatan 

ini dapat juga dalam bentuk kelompok atau klub yang kegiatan 

ekstrakurikulernya dikembangkan atau berkenaan dengan konten suatu mata 

pelajaran. Berkenaan dengan hal tersebut, satuan pendidikan (kepala 

sekolah, guru, dan tenaga kependidikan) perlu secara aktif mengidentifikasi 

kebutuhan dan minat peserta didik yang selanjutnya dikembangkan ke 

dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat positif bagi siswa. 

4. Sejarah Tenis Meja, Teknik, dan Peraturan Permainan 

Seiring perkembangan zaman muncul inovasi inovasi tenis meja 

seperti yang dibuat oleh James W Gibb yang menemukan bola seluloid dan 

EC Goode yang menekan Bat atau pemukul yang dilapisi karet, Penemuan 

mereka berdua masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1921-1922 

muncul sebuah yang memiliki tujuan menghidukan pamor tenis meja di 

masyarakat. Kelompok ini diberi nama TTA atau Table Tenis Asosiation di 

inggris, dan ITTF atau Internatinalle de Table Tenis Federation yang terdiri 

dari 140 negara. Dengan kemunculan dua organisasi tingkat nasional dan 

dunia ini membuat pamor tenis meja menanjak dan akhirnya pada tahun 

1926 kejuaraan dunia tenis meja pertama dibuka bertempatdi London. 

Olahraga ini akhirnya menjalar hingga negara negara asia akhirnya 

negara Jepang menjadi negara yang unggul pada tahun 1950-1960an. 

Karena tidak mau lebih jauh tertinggal Cina menyusul kesuksesan jepang 

pada tahun 1970an. Hingga kini Tenis meja menjadi salah satu cabang 

olahraga di ajang Sea Games. 
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Di Indonesia sendiri tenis meja mulai dikenal sejak tahun 1930an pada 

saat zaman penjajahan oleh Belanda. Saat awal kemunculannya Tenis meja 

hanya dimainkan oleh orang-orang belanda, namun seiring perkembangan 

zaman tenis meja mulai di mainkan oleh orang-orang yang bekerja di 

pemerintahan. Setelah 10 tahun barulah orang orang awam mulai mengenal 

olahraga tenis meja. Akhirnya terbentuk sebuah organisasi yang disebut 

Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia, namun nama Pingpong diganti 

menjadi Tenis Meja dengan singkatan PTMSI pada tahun 1951 dan menjadi 

anggota TTFA atau The Tennis Table Federation of Asia dan pada tahun 

1961 menjadi anggota ITTF atau International Table Tennis Federation 

(Sutarmin, 2007:2-4). 

Tenis meja memiliki 4 teknik dasar yang perlu dikuasai oleh setiap 

pemain. Penguasaan teknik ini sangat penting bagi pemain, karena semakin 

kita mengusai 4 teknik dasar ini semakin kita dapat mengusai permainan. 

Berikut adalah keempat teknik dasar tersebut, teknik memegang bet, servis, 

teknik gerakan kaki, dan teknik pukulan.(Sutarmin, 2007:15-21) 

Peraturan dari tenis meja tentu sangat wajib, karena bila terjadi 

kesalahan yang tidak kita sadari itu bisa berakibat fatal. Dengan aturan-

aturan tersebut sebuah servis dinyatakan gagal, suatu reli dinyatakan let, dan 

perolehan poin ditentukan. Pertandingan dimimpin oleh 1 wasit dan 1 

pembantu wasit. Pertandingan ganda terdiri atas 2 tim yang bertanding, 

setiap tim beranggotakan 2 orang, pertandingan tunggal terdiri dari 2 orang 

yang bertanding. 
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Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpuulkan bahwa antara 

sejarah, teknik,dan peraturan tenis meja merupakan satu kesatuan yang 

saling berhubungan. Sejarah tenis meja menjelaskan asal mula permainan 

tenis meja sedangkan teknik tenis meja adalah cara bermain tenis meja 

dengan benar yangberdasarkan pada peraturan permainan tenis meja. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan 

No Judul/Nama/Tahun Hasil Persamaan Perbedaan 

1 

“nilai-nilai moral dalam 

kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di SDN kalasan 

baru glondong tirtomartani 

sleman Yogyakarta” / 

Aslachah Mauidhotul Faiz / 

2014 

Deskripsi nilai-nilai 

karakter yang 

dikembangkan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di SDN kalasan 

baru glondong tirtomartani 

sleman Yogyakarta 

Meneliti tentang 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

tingkat sekolah 

dasar. 

Fokus penelitian 

pada nilai moral 

seluruh peserta 

didik dalam 

kegiatan 

pramuka. 

Sedangkan 

penelitian ini 

menganalisis 

dari kegiatan 

ekstrakurikuler 

tenis meja. 

2 

“analisis pelaksanaan 

ekstrakurikuler pramuka di 

sekolah dasar inklusi SDN 

sumbersari 1 Malang” / 

Rivada Pramesti / 2016 

Deskripsi pelaksanaan 

ekstrakurikuler pramuka di 

sekolah dasar inklusi SDN 

Sumbersari 1 Malang 

Meneliti tentang 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

tingkat sekolah 

dasar. 

Fokus penelitian 

yang membahas 

dan menganalisa 

tentang 

pelaksanaan dan 

peran 

ekstrakurikuler 

pramuka di 

sekolah dasar 

inklusi. 

Sedangkan 

penelitian ini 

menganalisis 

dari kegiatan 

ekstrakurikuler 

tenis meja. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian merupakan suatu konsep yang di 

dalamnya termuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian 

untuk memberikan landasan yang kuat dalam topik yang dipilih dan sesuai 

dengan masalahnya. Kerangka pikir dalam penelitian ini dengan judul 

“Analisis Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tenis Meja Di SDN Punten 1 Batu” di 

bawah ini adalah sebagai berikut. 
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Bagan Kerangka Pikir 

 
Kondisi Ideal 

1. Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta 

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

kemampuan, dan kreativitas. 

2. Pelatih memiliki pemahaman yang baik dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler tenis meja. 

3. Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tenis meja 

di sekolah. 

Hasil 

1. Deskripsi pelaksanaan ekstrakurikuler tenis meja di SDN Punten 1 Batu. 

2. Dskripsi faktor pendukung dan penghambat kegiatan ekstrakurikuler tenis 

meja di SDN Punten 1 Batu. 

3. Deskripsi solusi penyelesaian terhadap faktor pendukung dan penghambat 

kegiatan ekstrakurikuler tenis meja di SDN Punten 1 Batu. 

Kondisi Lapang 

Ekstrakulikuler Tenis Meja merupakan salah satu ekstrakulikuler yang 

menonjol di SDN Punten 1 Batu yang telah mendapatkan juara 1, 2, dan 3 

kategori putra.  

Topik yang Diteliti 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tenis meja, faktor pendukung dan 

penghambat serta solusi kegiatan ekstrakurikuler tenis meja di SDN Punten 1 

Batu 

Teknik pengumpulan data  Teknik analisis data 

Observasi     Reduksi data  

Wawancara     Data display/Penyajian data 

Dokumentasi    Penarikan/Verifikasi kesimpulan 


