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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan siswa didik untuk mengembangkan potensi, bakat dan 

kemampuannya secara optimal, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya 

dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya maupun 

kebutuhan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam 

mewujudkan pendidikan yang bermutu adalah kegiatan ekstrakurikuler.   

Mulyono (dalam Kompri, 2015: 225) mengemukakan ekstrakulikuler 

adalah kegiatan tambahan diluar rencana pelajaran atau pendidikan tambahan 

diluar kurikulum.  Kegiatan Ekstrakulikuler di sekolah-sekolah menjadi wadah 

bagi siswa untuk mengembangkan diri mereka dalam meningkatkan 

kemampuan atau ketrampilan di berbagai bidang sesuai minat dan bakat 

masing-masing siswa. 

Ekstrakuler dilaksanakan di berbagai tingkatan sekolah, salah satunya 

di SDIT Muhammadiyah Al –Kautsar. Kegiatan ekstrakurikuler di SDIT 

Muhammadiyah Al – Kautsar berlangsung sejak lama dan siswa sangat 

antusias mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dijalankan oleh SDIT 

Muhammadiyah Al – Kautsar. Biasanya sekolah hanya menyediakan layanan 

ekstrakurikuler akan tetapi tidak terurus dengan baik. Kenyataan di lapangan, 

SDIT Muhammadiyah Al – Kautsar  menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan 

kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan baik. Dengan berbagai 

ekstrakurikuler yang diselenggarakannya. Salah satunya yaitu ekstrakurikuler 

dalam bidang olahraga, yaitu futsal. 

Ekstrakurikuler futsal yang dilaksanakan di SDIT Muhammadiyah Al – 

Kautsar merupakan ekstrakurikuler banyak memperoleh prestasi di berbagai 

tingkat kejuaraan. Sehingga  jika dilihat dari prestasinya, maka manajemen 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler futsal di SDIT Muhammadiyah Al – 

Kautsar berjalan dengan baik. Dilihat dari proses perencanaan nya diawali 
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dengan pembuatan tujuan yang jelas dan termuat dalam program kerja 

kesiswaan SDIT Muhammadiyah Al – Kautsar. Sanjaya (2008: 24) 

berpendapat bahwa setiap perencanaan harus memiliki beberapa unsure yaitu 

adanya tujuan yang harus dicapai, strategi untuk mencapai tujuan tersebut, 

sumberdaya yang mendukung, dan implementasi setiap keputusan.  

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler futsal diharapkan juga dapat 

memberikan manfaat kepada peserta didik, bukan hanya sekedar kegiatan 

ekstrakurikuler tanpa ada makna didalamnya. Menurut Wibowo dan Andriyani 

(2015: 3 -5) berpendapat bahwa ekstrakurikuler olahraga, yaitu salah satunya 

futsal dapat memberikan fungsi atau manfaat bagi peserta didik yaitu dapat 

berupa : 1) fungsi pengembangan, 2) fungsi sosial, 3) fungsi rekreasi, dan 4) 

fungsi persiapan karier. Hal tersebut juga sudah terlihat dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler futsal di SDIT Muhammadiyah Al – Kautsar, dimana 

siswa banyak yang mengikuti dengan alasan  menyukai permainan futsal, dari 

minat yang dimilikinya, kemudian dikembangkan dan dapat memperoleh 

prestasi sehingga dapat mengembangkan sikap positifnya. 

Evaluasi kegiatan Ekstrakurikuler futsal di SDIT Muhammadiyah Al – 

Kautsar dilakukan berdasarkan ketercapaian target dan tujuan. Target dan 

Tujuan ynag hendak dicapai oleh kegiatan ini yaitu prestasi dalam bidang 

futsal. Jika prestasi baik dalam satu tahun terakhir, maka evaluasi terpenuhi. 

Terbukti dari pencapaian tahun 2018 ini, ekstrakurikuler futsal telah meraih 

juara 3 yang diadakan di SMP Batik. 

Dari uraian di atas, maka perlu adanya penelitian yang berkaitan 

tentang kegiatan Ekstrakurikuler futsal untuk mengetahui manajemen 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler futsal baik dan sistematis. Penelitian 

tersebut akan dijabarkan dengan judul, “Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

di SDIT Muhammadiyah Al – Kautsar ” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler futsal di SDIT 

Muhammadiyah Al – Kautsar ? 

2. Apa tujuan kegiatan ekstrakurikuler Futsal di SDIT Muhammadiyah Al – 

Kautsar ? 

3. Apa saja hambatan beserta solusinya dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler futsal di SDIT Muhammadiyah Al – Kautsar ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memperoleh diskripsi tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

futsal di SDIT Muhammadiyah Al – Kautsar. 

2. Untuk memperoleh diskripsi tentang tujuan kegiatan ekstrakurikuler futsal  

di SDIT Muhammadiyah Al – Kautsar ? 

3. Untuk memperoleh diskripsi tentang hambatan beserta solusi dalam 

kegiatan ekstrakurikuler Futsal di SDIT Muhammadiyah Al – Kautsar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi dua 

aspek yaitu: 

1. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pedoman 

tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler futsal di SDIT 

Muhammadiyah Al – Kautsar. 

2. Aspek Praktik 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi guru yang 

mengajar ekstrakurikuler futsal. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengembangan mutu di sekolah. 
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c. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dalam pembahasan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler futsal bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama. 


