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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup 

manusia. Dengan pendidikan, maka setiap orang akan mendapatkan segudang 

ilmu pengetahuan yang diperoleh. Dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh, 

maka akan tercipta suatu inovasi-inovasi. Dimana inovasi tersebut dapat 

merubah keadaan suatu bangsa. Dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa  “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dalam pendidikan, terdapat banyak 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Sebagai peserta 

didik, maka wajib bagi mereka untuk dapat paham serta mengerti materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau pendidik.  

Pembelajaran bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran yang 

dipelajari di sekolah. Namun, belum semua peserta didik dapat paham terhadap 

materi Bahasa Inggris. Mereka perlu mendapatkan bimbingan agar mampu 

belajar bahasa Inggris secara baik. Handayani (2016 : 103) menyatakan bahwa 

“bahasa Inggris adalah bahasa global yang sangat berperan dalam interaksi dan 

komunikasi global seiring dengan kemajuan dan persaingan globalisasi”. Hal 

tersebut berarti peserta didik harus mampu menguasai bahasa Inggris. Dalam 

Permendiknas No 22 tahun 2006 juga menyatakan bahwa : ” Ruang lingkup 

mata pelajaran Bahasa Inggris di SD/MI mencakup kemampuan berkomunikasi 

lisan secara terbatas dalam konteks sekolah, yang meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut : Mendengarkan, Berbicara, Membaca, dan menulis. 
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Berbeda dengan di SDIT Az-Zahra Sragen. Berdasarkan wawancara 

dengan guru ekstra English Club, di SD tersebut justru terdapat peserta didik 

yang sudah terbilang pandai dalam bahasa Inggris. Namun, banyak peserta 

didik yang kurang menyalurkan bakatnya dalam bahasa Inggris secara optimal. 

Menurut Widyasari (2011 : 45), “bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh 

seseorang sebagai bawaan sejak lahir”. Dengan demikian, agar bakat tersebut 

terus berkembang, harus ada usaha untuk mengembangkannya. Menurut 

Widyasari (2011 : 46), “cara mengembangkan bakat yaitu : perlu keberanian, 

perlu didukung latihan. Perlu didukung lingkungan, dan perlu memahami 

hambatan dan mengatasinya”. Bakat yang kurang tersalurkan tersebut, 

menyebabkan potensi dari peserta didik belum sepenuhnya terlihat dan kurang 

berkembang. Sehingga keterampilan peserta didik dalam berbahasa Inggris 

kurang berkembang secara optimal.  

SDIT Az-Zahra Sragen, merupakan salah satu sekolah yang telah 

menerapkan English Club. English Club merupakan suatu perkumpulan bahasa 

Inggris, dimana peserta didik dapat belajar lebih mendalam mengenai bahasa 

Inggris. English Club juga merupakan salah satu kegiatan untuk memfasilitasi 

peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris. 

Implementasi English Club dilaksanakan di luar jam pelajaran, salah satu 

tujuannya agar keterampilan berbahasa Inggris peserta didik semakin 

berkembang secara optimal.  

English Club di SDIT Az-Zahra Sragen bukan hanya memfasilitasi peserta 

didik dalam mengembangkan keterampilan bahasa Inggris, namun mempunyai 

target untuk perlombaan. Oleh karena itu, English Club di SDIT Az-zahra 

Sragen terdapat seleksi/penyaringan. Seleksi dilakukan untuk mengetahui 

peserta didik yang mempunyai minat sungguh-sungguh, mempunyai rasa 

percaya diri, dan pandai bahasa Inggris.  Dengan demikian, peserta didik yang 

awalnya sudah mempunyai bakat dan pandai bahasa Inggris diharapkan dapat 

mengembangkan keterampilan berbahasa Inggrisnya secara optimal. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan kegiatan tersebut. Sehingga judul dari penelitian ini yaitu 

“English Club di SDIT Az-Zahra Sragen dalam Mengembangkan Keterampilan 

Berbahasa Inggris Tahun Ajaran 2016/2017”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang dan dasar hukum English Club? 

2. Bagaimana perencanaan English Club dalam mengembangkan keterampilan 

berbahasa Inggris di SDIT Az-Zahra Sragen? 

3. Bagaimana pelaksanaan English Club dalam mengembangkan keterampilan 

berbahasa Inggris di SDIT Az-Zahra Sragen? 

4. Apa saja kendala pada pelaksanaan English Club dalam mengembangkan 

keterampilan berbahasa Inggris di SDIT Az-Zahra Sragen? 

5. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala pada pelaksanaan English Club 

dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris di SDIT Az-Zahra 

Sragen? 

6. Bagaimana evaluasi dari English Club dalam mengembangkan keterampilan 

berbahasa Inggris di SDIT Az-Zahra Sragen? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang dan dasar hukum English Club. 

2. Untuk mendeskripsikan perencanaan English Club dalam mengembangkan 

keterampilan berbahasa Inggris di SDIT Az-Zahra Sragen. 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan English Club dalam mengembangkan 

keterampilan berbahasa Inggris di SDIT Az-Zahra Sragen. 

4. Untuk mendeskripsikan kendala pada pelaksanaan English Club dalam 

mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris di SDIT Az-Zahra Sragen. 
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5. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan 

English Club dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris di 

SDIT Az-Zahra Sragen. 

6. Untuk mendeskripsikan evaluasi dari English Club dalam mengembangkan 

keterampilan berbahasa Inggris di SDIT Az-Zahra Sragen. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini menambah wacana pemikiran ilmiah pendidikan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan yang khususnya implementasi 

English Club dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah : Sebagai laporan tentang English Club di SDIT Az-Zahra 

Sragen dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris. 

b. Bagi guru 

1) Dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan English Club untuk 

mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris siswa. 

2) Sebagai masukan dan motivasi bagi guru untuk lebih meningkatkan 

pelaksanaan English Club dalam mengembangkan keterampilan 

berbahasa Inggris siswa. 

 

 

 


