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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Sistem Pendidikan Nasional 2003 dalam Jumali (2008: 91)  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap 

sosial, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pendidikan ini merupakan awal yang sangat penting untuk seorang anak, 

karena melatih mereka untuk membaca dengan baik, mengasah kemampuan 

berhitung serta berfikir. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 3 

(Hasbullah, 2009: 307) menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan betaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertangung jawab. 

Pendidikan nasional memiliki fungsi yang signifikan terhadap kemajuan 

bangsa. Dengan pendidikan nasional dapat mendukung terhadap kecerdasan 

nasional yang tentu dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Pendidikan 

nasional berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia indonesia 

secara utuh. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya pada aspek 

intelektualnya saja tetapi juga pada aspek keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan 

Yang Maha Esa. Dengan hal itu, di harapkan dapat mendukung terhadap 

tercapainta tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional, 

diperlukan suatu lembaga formal yaitu sekolah. 

Dengan adanya sekolah dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Ketercapaian tujuan pendidikan 

tidak lepas dari pengaruh kurikulum pendidikan. Dalam kurikulum pendidikan 
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nasinoal terdapat tiga progam yaitu progam intrakuler, ekstrakurikuler, co 

kulikuler. Salah satu pelaksanaan dan pengembangan kurikulum dapat dilakukan 

dengan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler.  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam 

pelajaran tetap guna memperluas wawasan serta peningakatan dan penerapan 

nilai-nilai pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai hal, seperti olah raga, 

dan seni. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan salah satu cara 

menampung dan mengembangkan potensi siswa yang tidak disalurkan saat 

disekolah 

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah adalah bagian dari pendidikan yang 

berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di 

luar jam belajar kegiatan intrakulikuler dan kegiatan kokulikuler, di bawah 

bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. 

Menurut Annu (2015: 53) ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

mengacu pada aktivitas yang berlangsung di luar reguler (wajib) kurikulum 

sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan di luar 

jam sekolah untuk mengembangkan potensi diri peserta didik. Peranan 

pembinaan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mempunyai dampak yang besar 

terhadap tujuan dan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Pembinaan pelaksanaan 

ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Salah satu 

dampak positif dari pembinaan pelaksanaan ekstrakurikuler adalah siswa mampu 

meraih prestasi sesuai dengan minat dan bakatnya.  

Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, 

dan kemandirian peseta didik secara optimal dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan pendidikan yang maksimal. Kegiatan itu  dapat dijadikan 

sebagai wadah peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat serta 

mampu berpengaruh positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Muhaimin 
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(2008: 314) menyatakan bahwa ada beberapa bentuk kegiatan ekstrakurikuler 

diantaranya Kelompok Ilmiah Remaja, PMR, Pramuka, BTA, Pecinta alam, dll. 

Berbagai ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan di sekolah sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi sekolah.  

SDIT Nur Hidayah merupakan sekolah yang berusaha meningkatkan mutu 

peserta didiknya. Sekolah ini berusaha mewadahi segala kebutuhan peserta 

didiknya untuk mengasah kemampuan dan mengeksplorasi diri. Sekolah ini 

memberikan dukungan penuh kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensi diri yang dimiliki.  

SDIT Nur Hidayah Surakarta mengedepankan misi 1) Mewujudkan nilai 

islam melalui penyelenggaraan sekolah, 2) Melakukan islamisasi dalam isi dan 

proses pembelajaranl 3) Melaksanakan layanan pendidikan secara adl dan 

memuaskan, 4) Melakukan pemberdayaan SDM secara berjenjang dan 

berkesinambungan, 5) Melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan, 6) Melakukan pembimbingan secara komprehensif dengan 

orientasi terbentuknya akhlak yang mulia, 7) Melakukan penggalian dan 

pengembangan bakat secara terprogam, 8) Memberikan penghargaan kepada 

guru dan karyaan berdasarkan prestasi kinerja.   

Hal itu terlihat dari wujud nyata  SDIT Nur Hidayah Surakarta sebagai 

wadah untuk mengembangkan potensi peserta didiknya dengan meningkatkan 

mutu pendidikan dari segi akademik dan non-akademik. Dilihat dari segi 

akademiknya, sekolah berusaha melengkapi sarana prasarana, meningkatkan 

hubungan sekolah dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidik, dan 

meningkatkan proses pembelajaran. Adapun dari segi non-akademiknya adalah 

meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang 

dikembangkan di SDIT Nur Hidayah salah satunya adalah ekstrakuliler 

jurnalistik. Menurut Darmuki (2013: 41) kegiatan  jurnalistik merupakan 

kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada 

khalayak melalui media tertentu. 

Ekstrakurikuler jurnalistik adalah progam SDIT Nur Hidayah Surakarta 

yang dilakukan di luar jam pelajaran. Ekstrakuliler tersebut berkaitan dengan 
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aktivitas menulis yang dinyatakan oleh Suryawati (2011: 4) bahwa jurnalistik 

berarti pula kepenulisan. Dua hal itu saling berkaitan dan dinilai mampu 

meningkatkan keterampilan menulis secara bertahap.  

Selain itu, jurnalistik dan menulis sama-sama berperan untuk 

menginformasikan sesuatu. F. Bond (Suryawati, 2014: 38) menjelaskan bahwa 

salah satu fungsi jurnalistik adalah untuk menginformasikan fakta dan peristiwa 

yang terjadi di sekitar kehidupan manusia yang patut diketahui oleh publik. 

Adapun salah satu tujuan menulis serupa dengan pernyataan F. Bond yaitu 

menginformasikan sesuatu. Menulis dapat menjadi informasi tentang hal-hal 

yang harus diketahui pembaca sehingga menjadi rujukan yang  berguna (Hugo 

Hartig dalam Yunus (2015: 26). 

Ekstrakurikuler jurnalistik merupakan wadah bagi peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri melalui suatu karya, baik tulisan maupun karya 

yang lain. SDIT Nur Hidayah memberikan fasilitas pengembangan bakat dan 

minat peserta didik dalam dunia jurnalistik khususnya keterampilan menulis. 

Dengan adanya keterampilan menulis, peserta didik dapat berekspresi dan 

menuangkan segala yang ada di pikirannya melalui suatu karya berupa tulisan 

yang dapat ditunjukkan kepada khalayak. Hal ini sejalan dengan tujuan menulis 

menurut Nurhadi (2017: 12) yaitu menulis untuk mengungkapkan kreativitas 

imajinasi seseorang, seperti menulis cerita, menulis puisi, atau menulis naskah 

drama.  

Penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kegiatan ekstrakurikuler 

jurnalistik. Era globalisasi sekarang ini masyarakat tidak dapat dilepaskan dari 

jurnalistik. Inilah yang mendorong SDIT Nur Hidayah memberikan fasilitas 

pengembangan bakat dan minat peserta didik dalam dunia jurnalistik khususnya 

pada keterampilan menulis. Hal tersebut sejalan dengan pengertian jurnalistik 

menurut Walseley (Suryawati, 2014: 7) menyatakan bahwa jurnalistik adalah 

proses pengumpulan, penulisan, penafsiran,pemrosesan, dan penyebaran 

informasi umum, opini, hiburan, secara sistematis dan dapat dipercaya untuk 

diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan di siarkan di stasiun-stasiun. 

Sementara menulis merupakan salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang 
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sangat penting dalam pembelajaran di sekolah dasar. Menurut Sutarna (2016: 

110) menulis adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. 

Dengan adanya keterampilan menulis, peserta didik dapat berekpresi dan 

menuangkan segala yang ada di pikirannya melalui suatu karya berupa tulisan 

yang dapat ditunjukkan kepada khalayak. 

Peneliti memilih SDIT Nur Hidayah sebagai tempat penelitian dikarenakan 

dengan berbagai alasan, yang pertama yaitu prestasi yang diraih anggota 

ekstrakurikuler jurnalistik, yang kedua yaitu kualitas menulis anggota 

ekstrakurikuler jurnalistik. Salah satu luaran  dari progam ekstrakurikuler 

jurnalistik di SDIT Nur Hidayah adalah siswa mampu mengembangkan kualitas 

menulis cerpen.  Karya anak-anak yang berupa cerpen, dibukukan dalam 

“KUMCER” yang diterbitkan setiap tahun sekali sebagai hasil akhir 

pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik. Proses penerbitan 

“KUMCER”, SDIT Nur Hidayah Surakarta bekerjasama dengan penerbit Invida 

Press. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik, prestasi anak-anak 

yang berkaitan dengan menulis dapat tersalurkan dengan maksimal. Hal tersebut 

dibuktikan dengan memperolehan prestasi-prestasi yang telah diraih anggota 

ekstrakurikuler. Adapun beberapa prestasi yang telah diraih anggota 

ekstrakurikuler jurnalistik diantaranya juara II lomba cerpen dan juara harapan 

mendongeng dalam acara Gelar Karya Ekplorasi Pustaka IX SD Al Firdaus 

tahun 2016, juara harapan II lomba menulis cerita pendek kategori penulis dalam 

KPCI 2016, juara harapan III lomba cipta syair dalam KPCI 2016, finalis 

terbanyak dalam acara KPCI 2017.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti memfokuskan pada 

pembahasan “Kegiatan Ekstrakurikuler Jurnalistik untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis di SDIT Nur Hidayah Surakarta Tahun 2018”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik untuk meningkatkan 

keterampilan menulis di SDIT Nur Hidayah ? 

2. Apa saja faktor penghambat kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik untuk 

meningkatkan keterampilan menulis di SDIT Nur Hidayah ? 
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3. Apa saja solusi untuk hambatan-hambatan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

jurnalistik untuk meningkatkan keterampilan menulis di SDIT Nur Hidayah 

? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang akan penulis laksanakan di SDIT Nur Hidayah ini 

mempunyai tujuan yaitu  

1. Untuk mendeskripsikan kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik untuk 

meningkatkan keterampilan menulis di SDIT Nur Hidayah. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat  kegiatan ekstrakurikuler 

jurnalistik untuk meningkatkan keterampilan menulis di SDIT Nur Hidayah  

3. Untuk mendeskripsikan solusi untuk hambatan-hambatan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler jurnalistik untuk meningkatkan keterampilan menulis di 

SDIT Nur Hidayah. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat antara lain; 

1. Secara Teoritis:. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya temuan bidang pendidikan 

tentang kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik untuk meningkatkan 

keterampilan menulis. 

2. Secara Praktis : 

a. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data perkembangan kegiatan 

ekstrakurikuler jurnalistik. 

b. Bagi pembina 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan evaluasi 

kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik. 

 


