
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan  pendidikan  diarahkan  pada  pencapaian  yang  menyangkut 

kepentingan peserta didik sendiri, kepentingan masyarakat, dan tuntutan lapangan 

pekerjaan  atau  ketiga-tiganya.  Proses  pendidikan  terarah  pada  peningkatan 

penguasaan pengetahuan,  kemampuan,  keterampilan,  pengembangan sikap dan 

nilai-nilai  dalam  rangka  pembentukan  dan  pengembangan  diri  peserta  didik. 

Pengembangan  diri  ini  dibutuhkan  untuk  menghadapi  tugas-tugas  dalam 

kehidupannya  sebagai  pribadi,  sebagai  siswa,  karyawan,  profesional  maupun 

sebagai warga masyarakat (Sukmadinata, 2007: 4).

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) 

tahun  pertama  masa  sekolah  anak-anak  yang  melandasi  jenjang  pendidikan 

menengah. Pendidikan  dasar  merupakan  sarana  untuk  membangun  landasan 

intelektual  anak  bangsa.  Kukuh  atau  tidaknya  bangunan  intelektual  bangsa 

Indonesia di masa datang, tergantung pada sukses atau tidaknya penyelenggaraan 

pendidikan  dasar  ini.  Oleh  karena  itu,  tekad  pemerintah  dalam  hal  ini 

Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas)  yang  akan  mewujudkan 

pendidikan gratis untuk SD/MI dan SMP/MTs Negeri, harus kita sambut baik.

Secara  legal-formal,  UUD 1945 pasal  32  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa 

setiap  warga negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib 

membiayainya.  Amanat  konstitusi  tersebut  diperkuat  dengan  UU  Sistem 

Pendidikan Nasional, yang intinya menyatakan setiap warga negara berusia tujuh 
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sampai  15 tahun wajib mengikuti  pendidikan dasar yang ketersediaan fasilitas 

dan  anggarannya  dijamin  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Sementara 

Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Pendidikan Dasar 

Sembilan  Tahun  dan  Pemberantasan  Buta  Aksara,  juga  telah  mengamanatkan 

kepada  pemerintah  untuk  melaksanakan  pendidikan  dasar  yang  dapat  diakses 

seluruh lapisan masyarakat.

Masalah globalisasi  dan perkembangan teknologi  menjadi  permasalahan 

yang harus dipikirkan dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya adalah 

memberikan  bekal  kemampuan  berbahasa  Inggris,  karena  bahasa  Inggris 

dianggap hal yang penting dalam menghadapi globalisasi dan teknologi. Karena 

sangat pentingnya bahasa Inggris, kita menjadikan bahasa Inggris sebagai salah 

satu kurikulum wajib dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Bahkan, bukan 

hanya pemerintah Indonesia saja yang mewajibkan bahasa Inggris sebagai salah 

satu kurikulum wajib, tapi juga setiap negara, kata salah seorang yang berasal 

dari Jerman (Suryanto, 2010: 1). 

Belajar  bahasa  Inggris  tidak  cukup  hanya  dengan  diberikan  teori  dan 

pengetahuan-pengetahuan  saja,  tetapi  harus  benar-benar  dipraktikkan,  bahkan 

untuk  menunjang  pembelajaran  praktik  bahasa  Inggris,  tidak  jarang  sekolah 

melengkapi  dengan  sarana  laboratorium  bahasa.  Laboratorium  Bahasa 

merupakan  perangkat  penunjang  pelaksanaan  pendidikan  pada  program  studi 

dalam pendidikan  akademik  dan/atau  professional. Laboratorium ini  berfungsi 

sebagai  sarana  penunjang  untuk  melaksanakan  pendidikan,  penelitian  dan 

pengajaran  pada  satu  atau  sebagian  cabang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi 
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sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan, khususnya tentang kebahasaan. 

Laboratorium Bahasa merupakan fasilitas  untuk mempraktekkan materi-materi 

kebahasaan  sesuai  dengan  karakteristik  empat  kompetensi  bahasa  (membaca, 

berbicara, mendengar, menulis).

Sekolah Dasar Negeri  II  Baturetno merupakan salah satu sekolah dasar 

yang  telah  menggunakan laboratorium  bahasa  sebagai  sarana  penunjang 

pembelajaran  bahasa,  baik  bahasa  Inggris  maupun  bahasa  Indonesia.  Agar 

laboratorium bahasa yang ada saat ini dapat dioptimalkan penggunanya,  selain 

pembelajaran  bahasa dilakukan di kelas, guru diwajibkan untuk memanfaatkan 

laboratorium bahasa untuk praktik membaca, berbicara, mendengar dan menulis. 

Laboratorium bahasa  di  Sekolah  Dasar  Negeri  II  Baturetno  didesain 

khusus untuk belajar bahasa dan merupakan ruangan khusus yang didesain kedap 

suara dengan berbagai fasilitas pendukung elektronik baik audio maupun visual. 

Dengan  adanya sarana pendukung tersebut interaksi pembelajaran bahasa akan 

lebih baik dan siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

Dari  uraian di  atas  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  pengelolaan 

laboratorium Bahasa di Sekolah Dasar Negeri II Baturetno,  yang meliputi  tata 

ruang, pengadaan alat dan bahan, dan pelaporan kegiatan.

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana 

karakteristik  pengelolaan  laboratorium  bahasa  di  SD  Negeri  II  Baturetno 

Kabupaten Wonogiri?” Fokus tersebut dirumuskan menjadi 4 (empat) sub fokus.
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A.Bagaimana  karakteristik  tata  ruang  laboratorium  bahasa  di  SD  Negeri  II 

Baturetno Kabupaten Wonogiri?

B.Bagaimana karakteristik pengadaan alat dan bahan laboratorium bahasa di SD 

Negeri II Baturetno Kabupaten Wonogiri?

1. Bagaimana  karakteristik  pelaporan  kegiatan laboratorium  bahasa  di  SD 

Negeri II Baturetno Kabupaten Wonogiri?

2. Bagaimana  dampak  keberadaan  laboratorium  bahasa  di  SD  Negeri  II 

Baturetno Kabupaten Wonogiri terhadap kegiatan pembelajaran bahasa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus  penelitian  tersebut  di  atas,  maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik tata ruang laboratorium bahasa di SD 

Negeri II Baturetno Kabupaten Wonogiri.

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik pengadaan alat dan bahan laboratorium 

bahasa di SD Negeri II Baturetno Kabupaten Wonogiri.

3. Untuk mendeskripsikan karakteristik pelaporan kegiatan laboratorium bahasa 

di SD Negeri II Baturetno Kabupaten Wonogiri.

4. Untuk  mendeskripsikan  dampak  keberadaan  laboratorium  bahasa  di  SD 

Negeri  II  Baturetno  Kabupaten  Wonogiri  terhadap  kegiatan  pembelajaran 

bahasa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
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1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai tambahan literatur 

pada program pascasarjana Universitas Muhammadiyah khususnya program 

Magister  Manajemen  Pendidikan  dan  dapat  digunakan  sebagai  tambahan 

pengetahuan tentang pengelolaan laboratorium bahasa bagi warga sekolah di 

SD Negeri II Baturetno Kabupaten Wonogiri.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk SD Negeri II Baturetno Kabupaten Wonogiri

Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan informasi kepada SD Negeri 

II Baturetno Kabupaten Wonogiri dan pihak-pihak terkait sebagai acuan 

untuk  perbaikan  pengelolaan  pembelajaran  di  masa  datang  tentang 

pengelolaan pembelajaran bahasa. 

b. Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Hasil  penelitian  ini  dapat  dipergunakan  sebagai  masukan  pemerintah 

melalui  Dinas Pendidikan Pemuda  dan  Olahraga  dalam  upaya 

peningkatan  prestasi  pembelajaran  biologi  melalui  penyediaan  sarana 

pembelajaran laboratorium bahasa.

c. Untuk Guru bahasa dan Laboran

Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  masukan  guru  dalam 

mengelola tata ruang, pengadaan alat dan bahan, dan kegiatan pelaporan 

laboratorium bahasa.
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