
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas gurunya, bukan hanya 

besarnya dana pendidikan dan hebatnya fasilitas. Jika guru berkualitas baik, 

baik pula kualitas pendidikannya. Contohnya adalah Finlandia, negara dengan 

kualitas pendidikan terbaik di dunia ini serius menjaga kualitas gurunya. 

Guru-guru di Finlandia merupakan guru-guru yang kualitas terbaik dengan 

pelatihan terbaik pula. 

 Profesi guru sendiri adalah profesi yang sangat dihargai, meski gaji 

mereka tidaklah fantastis (Rizali, 2009: 66). Dalam pembelajaran tersebut, 

guru dan peserta didik menjadi faktor utama yang terlibat secara aktif dan 

bersamaan. Guru sebagai penanggung jawab pembelajaran mempersiapkan 

dan melaksanakan pembelajaran hingga melakukan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan. Sedangkan peserta didik adalah subjek yang terlibat 

dalam pembelajaran tersebut. 

Sekolah bukan semata-mata sebagai konsumen, tetapi sekolah juga 

produsen dan pemberi jasa yang sangat erat hubungannya dengan 

pembangunan. Pembangunan tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa 

didukung oleh tersedianya tenaga kerja yang memadai sebagai produk 

pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan 
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baik (Ihsan, 2010: 20). Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, maka 

sekolah perlu memperhatikan kualitas pembelajaran dan hasil belajarnya. 

Inilah yang kemudian menjadi tuntutan bagi sekolah untuk dapat 

memberikan pelayanan kepada konsumennya, yaitu masyarakat yang 

mempercayakan jasa pendidikan. 

Sejalan dengan fungsi pendidikan yang melekat pada sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal tersebut, SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora 

sangat memperhatikan pembelajaran tersebut. Termasuk di era globalisasi 

ini, kemampuan berbahasa asing menjadi komunikasi yang mutlak 

diperlukan. Di SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora, pembelajaran Bahasa 

Inggris menjadi salah satu mata pelajaran yang diharapkan dapat 

memberikan citra positif kepada masyarakat luas. Dari pelajaran Bahasa 

Inggris ini diharapkan dapat menjadikan peserta didik terampil dalam 

berkomunikasi dalam bahasa asing tersebut. 

SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora merupakan salah satu sekolah 

unggulan di Kabupaten Blora ini ditunjang dengan sejumlah tenaga pendidik 

yang berpengalaman. Dalam aktivitas pembelajaran, peranan guru semakin 

terlihat penting dengan menerapkan pembelajaran secara kreatif. Misalnya 

dalam pembelajaran Bahasa Inggris, penyampaian materi tidak saja secara 

konvensional dari guru kepada peserta didik. Namun mereka juga didorong 

untuk mencari dan mengumpulkan tema yang berkaitan dengan materi, 

termasuk untuk belajar secara kelompok dan menggunakan media 
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pembelajaran secara variatif. Di samping itu, pendidikan berbasis karakter 

juga sudah diterapkan. Misalnya, kereligiusan, kedisiplinan, dan kejujuran.  

Dalam aktivitas pembelajaran, perlu adanya kemampuan yang dimiliki 

guru guna memberikan siswa pemahaman akan materi yang diajarkan. 

Berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Inggris berbasis karakter, guru 

memadukan materi akademik dengan pendidikan karakter. Misalnya: pada 

waktu guru mengajarkan materi reading di kelas, topik yang digunakan 

adalah mengenai hidup rukun beragama. Secara tidak langsung siswa akan 

membaca bacaan tersebut dan mengetahui isinya. Dengan demikian, siswa 

mendapatkan input baru tentang kereligiusan yang merupakan bagian dari 

pendidikan karakter. 

Seiring berjalannya waktu, maka guru pun semakin terampil dalam 

melaksanakan pembelajaran tersebut. Menurut Aqib dan Rohmanto (2008: 

47), “kemampuan dikdaktik tersebut memang harus terus meningkat 

sehingga mampu membangun suasana pembelajaran yang produktif, kreatif, 

dan inovatif”. Peningkatan kemampuan dikdaktik ini secara sederhana dapat 

dilihat dari penguasaan materi, penyampaian materi dan kepribadian. 

Dengan intensitas yang rutin dan pengalaman kerja bertambah yang terus 

tersebut, guru dapat menjadikan pembelajaran sebagai aktivitas yang 

produktif, kreatif, dan inovatif sehingga peserta didik pun dapat mencapai 

ketuntasan pembelajaran.  
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Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran tersebut, maka kelas 

menjadi sarana yang harus dipenuhi dan difungsikan dengan optimal. Dalam 

beberapa kesempatan guru pun dapat melaksanakan pembelajaran di luar 

kelas, misalnya di laboratorium maupun di luar kelas. Dalam banyak aktivitas 

pembelajaran, pembelajaran di dalam kelas memang masih dominan. 

Dengan demikian, guru harus mampu melaksanakan pembelajaran di dalam 

kelas secara kreatif. Artinya interaksi berjalan dua arah antara guru dengan 

peserta didik. Aqib dan Rohmanto (2008: 59) menjelaskan bahwa interaksi 

dalam aktivitas pembelajaran ini melibatkan tiga unsur, yaitu guru, siswa dan 

materi pelajaran. Dari pemahaman ini, guru memang harus menguasai 

materi agar dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran. Inilah yang 

kemudian menjadi syarat utamanya, guru harus menguasai materi kemudian 

melaksanakan aktivitas pembelajaran secara interaktif yang melibatkan 

peran serta dari peserta didik. 

Praktik pembelajaran tersebut memang tidak dapat dicapai secara 

ideal. Faktanya adalah masih banyak pembelajaran yang bersifat teroritis  

dan peserta didik hanya menjadi objek yang hanya menerima materi. Inilah 

yang disebut dengan lemahnya proses pembelajaran karena anak hanya 

menghafal informasi namun pemahaman terhadap materi tersebut masih 

lemah. Menurut Sanjaya (2008: 1), hal ini akan berakibat pada 

ketidakmampuan anak setelah lulus, mereka pintar secara teoritis tetapi 

tidak mapu mengaplikasikan. 



 5 

Atas dasar hal tersebut, maka sekolah memang harus melaksanakan 

kegiatan pendidikan secara terstruktur dan terencana, terlebih untuk 

aktivitas pembelajaran yang merupakan kegiatan utama. Semua aktifitas di 

sekolah harus dijadwalkan secara baik agar kegiatan proses belajar mengajar 

tidak terganggu. semua kegiatan, baik kegiatan kurikuler, kokurikuler, 

maupun ekstrakurikuler hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak 

saling tumpang tindih. Ini yang kemudian menjadi daya tarik bagi sekolah 

tersebut untuk berkompetisi dalam memberikan pelayanan pendidikan 

kepada masyarakat. Ini menjadi tantangan serius bagi lembaga pendidikan 

tersebut. Kalau tidak mampu menjawabnya, maka lembaga pendidikan tidak 

akan berwibawa di hadapan roda dinamika zaman yang berjalan dengan 

cepat. Bahkan lembaga pendidikan akan dianggap tidak mampu 

mengantisipasi realitas kekinian yang terjadi (Asmani, 2009: 15). 

Sekolah bukan semata-mata sebagai konsumen, tetapi juga produsen 

dan pemberi jasa yang sangat erat hubungannya dengan pembangunan. 

Pembangunan tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa didukung oleh 

tersedianya tenaga kerja yang memadai sebagai produk pendidikan. Oleh 

karena itu, sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik (Ihsan, 2010: 

20). Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, maka sekolah perlu 

memperhatikan kualitas pembelajaran dan hasil belajarnya. Inilah yang 

kemudian menjadi tuntutan bagi sekolah untuk dapat memberikan 
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pelayanan kepada konsumennya, yaitu masyarakat yang mempercayakan 

jasa pendidikan. 

Sejalan dengan fungsi pendidikan yang melekat pada sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal tersebut, SMP 1 Jepon, Kabupaten Blora sangat 

memperhatikan pembelajaran tersebut. Termasuk di era globalisasi ini, 

kemampuan berbahasa asing menjadi komunikasi yang mutlak diperlukan. Di 

SMP 1 Jepon, Kabupaten Blora, pembelajaran Bahasa Inggris menjadi salah 

satu mata pelajaran yang diharapkan dapat memberikan citra positif kepada 

masyarakat luas. Dari pelajaran Bahasa Inggris ini diharapkan dapat 

menjadikan peserta  didik terampil dalam berkomunikasi dalam bahasa asing 

tersebut.  

Bahasa Inggris yang merupakan salah satu dari beberapa bahasa yang 

digunakan sebagai bahasa internasional telah banyak digunakan dalam 

banyak bidang, baik kesehatan, perdagangan, dan tentu saja di bidang 

pendidikan. Situasi yang menunjang kemampuan perkembangan bahasa juga 

perlu diciptakan dan dikembangkan oleh para guru di sekolah. Di sisi lain, 

masyarakat perlu memberikan dukungan yang bersifat kondisi psikologis dan 

sosiokultural bagi perkembangan bahasa remaja. Lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat sangat perlu menciptakan suasana yang dapat 

membesarkan hati atau mendorong anak atau remaja untuk berani 

mengkomunikasikan pikiran-pikirannya. 
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Penguasaan Bahasa Inggris merupakan salah satu upaya untuk mutu 

meningkatkan sumber daya manusia. Namun upaya tidaklah mudah karena 

Bahasa Inggris bukan merupakan bahasa ibu di Indonesia, demikian pula 

dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki guru. Dalam pembelajaran 

Bahasa Inggris diperlukan pengelolaan yang tepat agar peserta didik dapat 

mengerti dan memahami materi yang disampaikan, terutama kurikulum yang 

digunakan dalam sistem pendidikan yang berlaku. Mengingat pentingnya 

menguasai Bahasa Inggris, maka pembelajaran Bahasa Inggris sudah 

selayaknya diajarkan secara serius kepada peserta didik. Dengan mengenal 

Bahasa Inggris, peserta didik akan lebih mudah untuk menguasai Bahasa 

Inggris. Upaya untuk menguasai Bahasa Inggris dapat dilakukan melalui 

pendidikan formal di sekolah maupun melalui pendidikan nonformal, 

misalnya dari lembaga-lembaga pendidikan atau tempat-tempat kursus 

Bahasa Inggris. 

SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora merupakan salah satu sekolah 

unggulan di Kabupaten Blora ini ditunjang dengan sejumlah tenaga pendidik 

yang berpengalaman. Dalam aktivitas pembelajaran, peranan dari guru 

semakin terlihat penting dengan menerapkan pembelajaran secara kreatif. 

Misalnya dalam pembelajaran Bahasa Inggris, penyampaian materi tidak saja 

secara konvensional dari guru kepada peserta didik. Namun mereka juga 

didorong untuk mencari dan mengumpulkan tema yang berkaitan dengan 

materi, termasuk untuk belajar secara kelompok dan menggunakan media 
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pembelajaran secara variatif. Disamping itu pendidikan karakter juga sudah 

diterapkan. Misalnya kereligiusan, kedisiplinan dan kejujuran. 

Pendidikan karakter yang dimasukkan dalam pembelajaran, memiliki 

tingkat efektifitas manakala guru mampu mengkombinasikan antara materi 

pokok dengan aspek pendidikan karakter itu sendiri. Ketika guru memberikan 

tugas kelompok, guru memberikan batas waktu kepada siswa untuk 

menyelesaikannya. Batasan waktu itu, memiliki fungsi ganda yaitu guru bisa 

mengelola waktu dalam kegiatan pembelajaran, di sisi lain guru juga bisa 

memberikan pembelajaran akan pentingnya suatu kedisiplinan. 

Pada saat ini, tingkat korupsi yang ada di negara ini semakin merajalela. 

Hal ini dipengaruhi oleh kesempatan dan tingkat kejujuran yang rendah. 

Sementara itu, guna menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki 

kemampuan dan kepribadian yang baik, hendaknya dimulai sedini mungkin. 

Salah satu caranya adalah dengan memberikan pembelajaran kejujuran 

dalam bentuk pengalaman yang nyata. Ketika ulangan harian dilakukan, guru 

Bahasa Inggris harus tegas untuk menginstruksikan agar soal yang diberikan 

dikerjakan sendiri oleh masing-maisng siswa. Jika ada yang menyontek maka, 

guru harus memberikan hukuman yang membangun. Sehingga dengan cara 

itu, guru telah mengajarkan nilai dari pendidikan karakter berupa kejujuran 

kepada siswa.  

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti berminat untuk 

melakukan pengkajian terhadap pengelolaan pembelajaran Bahasa Inggris di 
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SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora dengan judul Pengelolaan 

Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Pembentukan Karakter (Studi Situs di 

SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora). Dari penelitian ini diharapkan akan 

diperoleh gambaran ciri-ciri pengelolaan pembelajaran yang efektif dan 

efisien serta menarik sehingga dapat diadaptasi di lembaga pendidikan 

lainnya. 

 

B. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan  latar belakang masalah, fokus penelitian ini adalah  Apa 

ciri-ciri pengelolaan pembelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Jepon, 

Kabupaten Blora?. Fokus tersebut diuraikan menjadi tiga subfokus. 

1. Apa tujuan pembelajaran Bahasa Inggris berbasis karakter di SMP Negeri 

1 Jepon, Kabupaten Blora? 

2. Bagaimana materi pelajaran Bahasa Inggris berbasis pembentukan 

karakter di SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora? 

3. Bagaimana aktivitas pembelajaran Bahasa Inggris berbasis pembentukan 

karakter di SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada tiga tujuan ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan tujuan pembelajaran Bahasa Inggris berbasis karakter di 

SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora 
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2. Mendeskripsikan materi pelajaran Bahasa Inggris berbasis pembentukan 

karakter di SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora. 

3. Mendeskripsikan aktivitas pembelajaran Bahasa Inggris berbasis 

pembentukan karakter di SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis. 

1. Teoritis  

Hasil dari penelitian ini akan mampu menambah kajian teoritis 

dan referensi yang lengkap tentang pengelolaan pembelajaran Bahasa 

Inggris secara kreatif. 

2. Praktis 

a. Bagi Tenaga Pendidik 

Dapat berperan secara optimal sebagai penyelenggara 

pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung secara 

aktif, menarik, dan efektif. 

b. Bagi Peserta Didik 

Dapat mengikuti kegiatan pembelajaran berlangsung secara 

aktif sehingga kegiatan pembelajaran menjadi bermakna. 

c. Bagi Kepala Sekolah 
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Dapat melakukan supervisi pembelajaran sehingga mutu 

pendidikan dan kegiatan pembelajaran dapat berkembang. 

d. Bagi Pengawas Sekolah 

Dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran 

sehingga tenaga pendidik mengetahui kekurangan dan kelebihan 

dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta 

mengembangkan kompetensinya. 

 

E.    Daftar Istilah 

1. Pengelolaan 

Pengelolaan adalah sejumlah kegiatan untuk merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan. 

2. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah kegiatan menyampaikan materi pelajaran 

tertentu yang dilakukan oleh oleh guru dan peserta didik. 

3. Bahasa Inggris 

Bahasa Inggris adalah bahasa asing yang menjadi bahasa 

internasional dan disampaikan sebagai salah satu materi pelajaran 

wajib di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat. 

4. Karakter 

Karakter adalah sikap yang muncul pada seseorang yang telah 

menjadi kepribadiannya 


