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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan amanat UUD 1945 sekolah dasar merupakan upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta dan bangga terhadap 

bangsa dan negara, kreatif dan terampil, berbudi pekerti yang santun serta 

mampu menyelesaikan masalah di lingkungannya. Dalam (UUD no.20 tahun 

2013 tentang sistem pendidikan nasional) sekolah dasar yaitu untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan 

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Di dalam lingkungan sekolah peserta didik adalah syarat mutlak dari 

kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu jika tidak ada peserta didik, 

tentunya tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar. Terlebih lagi di jaman 

persaingan antar lembaga pendidikan yang begitu ketat seperti sekarang, 

sekolah harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh peserta 

didik. Tidak sedikit lembaga pendidikan yang mati karena kekurangan peserta 

didik. Bahkan ada pernyataan dari ketua yayasan pendidikan jika mencari 

peserta didik menjadi lebih sulit daripada mencari guru baru. Peristiwa ini 

menjelaskan bahwa dalam kegiatan pendidikan di jaman persaingan seperti 
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sekarang, peserta didik adalah syarat mutlak yang wajib dikelola dan dihargai 

selayaknya konsumen/pembeli di dalam dunia bisnis dan usaha. 

Pengelolaan peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap 

peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan 

mereka semua lulus sekolah. Dalam hal ini yang dikelola secara langsung oleh 

pihak sekolah merupakan sisi-sisi lain yang berhubungan dengan peserta didik 

secara tidak langsung. Pengaturan untuk sisi-sisi lain selain peserta 

dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta 

didik. 

Kegiatan ekstrakulikuler pembuatan POC dilakukan untuk 

memberikan keterampilan kepada peserta didik pada khususnya, dan guru-

guru SDN Patalan 4 beserta masyarakat sekitar pada umumnya mengenai 

bagaimana solusi mengolah limbah batang pisang menjadi suatu produk yang 

sangat bermanfaat bagi Dusun Carat yang sebagian besar warganya berprofesi 

sebagai petani. 

Batang pisang yang mempunyai siklus hidup yang pendek setelah 

beberapa kali berbuah, biasanya setelah itu batang segera ditebang oleh 

pemiliknya. Batang pisang yang telah ditebang tersebut yang sering kali 

menjadi limbah di sekitar Dusun Carat, batang pisang hanya di letakkan di 

belakang rumah hingga membusuk oleh warga. Sehingga peneliti berfikir 

untuk mengadakan pengolahan limbah pohon pisang agar lebih bermanfaat 

sebagai pupuk organik. 



3 
 

Suatu sekolah mempunyai kewajiban mengembangkan minat, bakat, 

potensi, dan hobi yang dimiliki oleh peserta didik. Sekolah harus mampu 

memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat, bakat, potensi, dan 

hobi tersebut. Sedangkan definisi ekstrakurikuler adalah kegiatan pelajaran 

yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa. Kegiatan ini diselenggarakan 

waktu pagi hari bagi sekolah-sekolah yang masuk pagi, dan dilakukan sore 

hari bagi sekolah-sekolah yang masuk sore. Ekstrakurikuler dimaksudkan 

untuk mengembangkan salah satu keterampilan yang diminati oleh 

sekelompok siswa. Contohnyanya seperti kepramukaan, kesenian, olahraga, 

dan berbagai jenis keterampilan lainnya. 

Berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler juga harus dikembangkan 

dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik 

serta tuntutan-tuntutan lokal dimana sekolah berdiri. Sehubungan dengan itu 

melalui kegiatan yang diikuti, peserta didik  mampu belajar untuk 

memecahkan berbagai masalah yang terjadi di lingkungannya dengan tetap 

tidak melupakan masalah-masalah global yang juga wajib diketahui oleh 

peserta didik. 

SDN Patalan 4 berada di daerah pedesaan dimana sawah-sawah dan 

ladang-ladang pertanian masih menjadi pemandangan utama, warganya juga 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Tak heran jika peserta 

didik di SDN Patalan 4 sering membantu orang tua mereka di sawah atau 

ladang, peneliti mengetahui warga desanya masih memakai pupuk kimia, 
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dimana kita ketahui pupuk kimia memiliki efek negatif yang sangat merusak 

tanah. Namun warga belum memikirkan benar dampak negatif tersebut. 

Mereka hanya memikirkan panen besar dan keuntunagn yang berlipat dari 

tanah pertanian mereka. 

Hal ini yang kemudian menjadi dasar pemikiran oleh peneliti untuk 

mengamati pengelolaan kegiatan ekstrakulikuler pembuatan POC yang sangat 

bermanfaat bagi peserta didik beserta orang tua mereka dalam bercocok 

tanam. POC mampu merawat tanah dibandingkan pupuk kimia yang membuat 

tanah menjadi padat dan tandus. 

Pemanfaatan limbah batang pisang adalah salah satu cara alternatif 

yang sangat tepat dalam mengatasi kerusakan tanah yang di akibatkan oleh 

pupuk kimia. Pemanfaatan batang pisang sebagai pupuk akan memudahkan 

dalam pencarian bahan utama dalam pembuatan pupuk organik, selain mudah 

diperoleh, batang pisang mengandung senyawa yang dapat menyuburkan 

tanah. Masalah petani pada saat terjadi kelangkaan atau mahalnya harga pupuk 

non organik (kimia) dapat dipecahkan dengan menggiatkan kembali 

pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik/kompos. 

Manfaat yang diperoleh dari penggunaan POC pada lahan pertanian 

adalah dapat menggantikan atau mengefektifkan penggunaan pupuk kimia 

(non organik), sehingga biaya pembelian pupuk kimia dapat ditekan serendah 

mungkin. Selain itu manfaat yang lain adalah dapat menghasilkan berbagai 

unsur hara dan garam mineral pada tanah yang sangat diperlukankan olah 
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tanaman, disamping itu juga dapat menghasilkan senyawa-senyawa hara yang 

lain seperti Zn, Bo, Mn, Fe, Mo, dan Cu. 

Efek negatif dari penggunaan pupuk kimia antara lain merusak 

ekosistem yang ada dalam tanah, mengurangi tingkat kegemburan tanah, 

mengurangi unsur hara dan garam mineral tanah, dan dalam pemakaiannya 

sering kali harus menambahkan dosis tertentu. Serta masih banyak lagi 

dampak penggunaan pupuk kimia secara terus menerus, belum lagi masalah 

kelangkaan pupuk kimia dan mahalnya harga yang dapat mengurangi 

pendapatan petani saat panen. 

Peneliti berinisiatif melakukan penelitian kegiatan ekstrakulikuler di 

SDN Patalan 4 yang dapat membantu orang tua wali muridnya beserta warga 

desanya dengan pembuatan POC. Karena pupuk cair organik lebih aman dan 

prosesnya pembuatannya tidak membutuhkan banyak lahan seperti dalam 

pembuatatan pupuk organik padat, dimana dalam pembuatannya 

membutuhkan lahan yang sedemikian rupa untuk proses fermentasi di dalam 

tanah. 

Terdapat dua jenis POC yang dibuat melalui proses pengomposan. 

Yang pertama merupakan pupuk organik cair yang telah selesai dibuat dengan 

cara melarutkannya ke dalam air. Jenis pupuk organik yang dilarutkan bisa 

berupa pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, atau campuran 

semuanya. POC semacam ini memiliki karakteristik tidak jauh beda dengan 

pupuk organik padat, hanya saja wujudnya berupa cairan. Dalam bahasa yang 
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lebih mudah, kira-kira layaknya teh yang dicelupkan ke dalam air kemudian 

airnya dijadikan pupuk. 

Peneliti mengamati sikap ilmiah peserta didik SDN Patalan 4 melalui 

kegiatan ekstrakurikuler di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat 

mendeskripsiksn sejauh mana rasa ingin tahu siswa berkembang sebagai 

bagian sikap ilmiah dalam proses pembelajaran mata pelajaran IPA di sekolah, 

dimana siswa akan terdorong untuk selalu ingin mendapatkan jawaban yang 

benar dari kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya. Anak usia SD/MI 

mengungkapkan rasa ingin tahunya dengan jalan bertanya kepada gurunya, 

teman, atau kepada dirinya sendiri.  

Melalui kegiatan ekstrakurikuler pembuatan POC, maka “tembok rasa 

ingin tahu” dapat dikuak untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan 

biologi terapan. Melalui kegiatan bersama di lapangan, para peserta didik akan 

belajar bersikap kooperatif, dan menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki 

orang lain mungkin lebih banyak dan lebih sempurna daripada yang 

dimilikinya. 

Hendro Darmodjo (2013) “Setidaknya ada sembilan (9) aspek dari 

sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak usia SD/MI”, yaitu (Sri 

Sulistyorini, 2007: 10): 

1) Sikap kerjasama 

2) Sikap ingin tahu 

3) Sikap tidak putus asa 

4) Sikap tidak berprasangka 
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5) Sikap mawas diri 

6) Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru 

7) Sikap bertanggung jawab 

8) Sikap kedisiplinan diri 

9) Sikap berfikir bebas 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada bagaimanakah Pengelolaan 

Ekstrakulikuler Pembuatan POC di SDN Patalan 4.  

Fokus pada penelitian ini dibagi menjadi 3 rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana perencanaan kegiatan ekstrakurikuler pembuatan POC di SDN 

Patalan 4? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pembuatan POC di SDN 

Patalan 4? 

3. Bagaimanakah keterlibatan peserta didik dan wali murid dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pembuatan POC di SDN Patalan 4? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler pembuatan POC di 

SDN Patalan 4. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pembuatan POC di 

SDN Patalan 4. 
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3. Mendeskripsikan keterlibatan peserta didik dan wali murid dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pembuatan POCdi SDN Patalan 4. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian nanti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis  

a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai perencanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pembuatan POC di SDN Patalan 4. 

b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pembuatan POC di SDN Patalan 4. 

c. Memberikan gambaran yang jelas mengenai keterlibatan peserta didik 

dan wali murid dalam kegiatan ekstrakurikuler pembuatan POC di SDN 

Patalan 4. 

d. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian berikutnya. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Instansi Pemerintah Daerah yang terkait sebagai bahan kajian tentang 

masyarakat sadar sains yang berkaitan dengan peranan Pemerintah 

Daerah dalam pertanian organik, agar mampu menciptakan bahan 

makanan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat.  

b. Masyarakat (warga Dusun Carat) sebagai solusi bagi warga di Dusun 

Carat dalam mengelola limbah batang pisang. Hal ini meringankan 
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beban para petani dalam memangkas biaya pembelian pupuk kimia 

yang mahal.  

c. Rekan Mahasiswa sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai 

pertanian organik, terutama POC yang berbahan dasar batang 

pisangyang lebih hemat biaya, aman, dan ramah lingkungan. 

d. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi bagi penelitian dan pengembangan berikutnya. 

 

 

 


