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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.   Latar Belakang 
 

Guru yang baik adalah guru yang berkualitas, disiplin  mengerti tanggung 

jawabnya dan menjalankan tugas dengan keikhlasan  merasa tidak lelah, tidak 

malas dan selalu bersemangat, terus-menerus berusaha mengembangkan diri.  Di 

negara maju seperti di Negara Finlandia, Jepang dan negara maju lainnya, terhadap 

guru sangat menghargai karena jasa-jasa guru di bidang pendidikan. 

Tugas profesi guru adalah sangat mulia, baik di hadapan Tuhan maupun  di 

tengah masyarakat. Sagala (2009:6)  guru sebagai pendidik  adalah tokoh yang 

paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan murid dibandingkan dengan 

personal lainnya di sekolah. Dalam pembelajaran  guru dan peserta didik menjadi 

faktor utama yang terlibat secara langsung  aktif secara bersamaan. Guru sebagai 

penanggungjawab dalam proses pembelajaran guru bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan serta  melaksanakan 

evaluasi untuk menentukan ketuntasan, dan membuka komunikasi dengan 

masyarakat. Itulah guru yang konsisten terhadap tugas profesinya.    

Untuk era sekarang sekolah yang menjadi lembaga pendidikan formal,  bukan 

semata-mata sebagai konsumen yang hanya menerima segala  kebijakan dari  

instansi diatasnya, tetapi sekolah juga  merupakan produsen penghasil jasa, berupa   

tenaga  terdidik yang selalu  siap  melaksanakan  program pembangunan.  

Pelaksanaan  pembangunan tidak akan berhasil dengan  baik tanpa didukung oleh 
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tenaga-tenaga kerja dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Oleh 

karena itu,  sekolah perlu dikelola  dengan manajemen pendidikan yang baik.  

“Arikunto dan  Yulianti (2008:6)  menyebutkan, (1) Manajemen siswa. (2) 
Manajemen personil sekolah (baik tenaga pendidikan maupun tenaga 
manajemen). (3) Manajemen Kurikulum. (4) Manajemen sarana atau material. 
(5) Manajemen tatalaksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah. (6) 
Manajemen pembiayaan atau manajemen anggaran. (7) Manajemen lembaga-
lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan. (8) Manajemen hubungan 
masyarakat atau komunikasi pendidikan.” 

   
Pada era globalisasi  kemampuan berbahasa Inggris sangat diperlukan untuk 

kelancaran berkomunikasi karena bahasa Inggris sudah menjadi bahasa 

internasional, era globalisasi ditunjang dengan kemajuan teknologi yang semakin 

canggih, menjadikan komunikasi antar bangsa, antar negara, bahkan antar benua 

dapat dijangkau dengan sangat cepat dan mudah pula.  Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen, lembaga penyelenggara pendidikan 

formal yang sangat memperhatikan proses pembelajaran bahasa Inggris, kegiatan 

pembelajaran bahasa Inggris digalakkan, diintensifkan dengan menyediakan  

fasilitas yang memadai. Di Madrasah tersebut, kegiatan pembelajaran bahasa 

Inggris menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat diharapkan dapat 

memberikan citra yang positif kepada  masyarakat  luas, tanpa  mengurangi  arti  

penting dari beberapa  mata  pelajaran lainnya yang ada.       

Dari waktu ke waktu sudah seharusnya guru  menjadi  semakin  terampil 

dalam melaksanakan proses pembelajaran, karena ditunjang oleh pengalaman 

lapangan yang dialaminya.  Guru yang   konsisten  terhadap  profesinya  selalu 

belajar dan mengembangkan diri setiap waktu sepanjang hayat, implementasinya 

guru berpandangan bahwa mengajar adalah belajar (Hidayatullah, 2009: 73).  
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Salah  satu dari fungsi guru sebagai fasilitator atau pelayan,  apabila seorang 

guru menghadapi suatu kesulitan, umpamanya menghadapi suatu pertanyaan dari  

siswa yang dipandang sulit, guru secara jujur dan  terbuka mencarikan jawaban 

sebagai upaya  pemecahannya walaupun disampaikannya pada lain waktu.   

Di dalam proses  pembelajaran bukannya  mentransfer  pengetahuan,    akan 

tetapi merupakan salah satu upaya agar peserta didik memperoleh pengetahuan. 

Oleh karena itu dalam proses pembelajaran tersebut guru dan peserta didik harus 

aktif. Guru aktif membimbing, aktif mendorong dan memberi motivasi kepada 

siswa, peserta didik aktif berperan membangun pengetahuan dan pemahamannya 

sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan yang ia miliki, agar tidak mengalami 

kegagalan dalam belajar. Ketidakpahaman siswa tentang karakteristik diri dan 

model belajar yang sesuai dengan dirinya berpotensi untuk terjadinya kegagalan 

dalam belajar (Aunurrahman, 2012: 21).   

Berdasarkan hal tersebut, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sudah 

seharusnya Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen 

menyelenggarakan pendidikan secara terstruktur dan terencana. Pembelajaran  

sebagai kegiatan utama  sekolah, maka pembelajaran harus mendapat  perhatian  

yang lebih, tanpa  mengesampingkan  unsur-unsur  penunjang yang  lain. Sekolah 

sebagai penyelenggara pendidikan formal sudah seharusnya memahami dan 

menerapkan manajemen pendidikan yang baik, agar  dapat mewujudkan visi dan 

misi dari sekolah tersebut. Manajemen  pendidikan harus dipandang urgen dan 

mutlak diperlukan, kalau mengelola lembaga pendidikan agar maju, berkembang, 

dan unggul harus dengan manajemen pendidikan yang baik (Samino, 2010: 10). 
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Bahasa Inggris merupakan salah satu dari beberapa bahasa yang digunakan 

sebagai bahasa internasional, di Indonesia sekarang penggunaan bahas Inggris 

telah merambah pada berbagai bidang seperti perdagangan, kepariwisataan, 

pertanian, perindustrian , telkom, dan  pendidikan.  Situasi yang   menunjang 

perkembangan bahasa perlu diciptakan dan dikembangkan oleh para guru di 

sekolah. Masyarakat perlu memberikan dukungan yang bersifat kondisi psikologis 

bagi perkembangan bahasa. Sekolah bersama-sama dengan  masyarakat perlu  

menciptakan  iklim  sejuk, yang menunjang suksesnya pembelajaran anak didik di 

lingkungannya. Samino (2010:232) hubungan sekolah dan masyarakat esensinya 

untuk  meningkatkan keterlibatan, kepedulian, dan kepemilikan, serta  dukungan 

dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial.  

Penguasaan bahasa Inggris merupakan salah satu upaya untuk meraih mutu, 

untuk meningkatkan sumber daya manusia. Upaya untuk itu tidaklah segampang 

membalikkan telapak tangan karena bahasa Inggris bukanlah merupakan bahasa 

pertama di Indonesia, demikian pula dengan kemampuan berbahasa Inggris yang 

dimiliki oleh para guru di sekolah. Dalam pembelajaran bahasa Inggris diperlukan 

pengelolaan pembelajaran yang tepat agar peserta didik dapat mengerti dan 

memahami materi yang disampaikan, terutama kurikulum yang digunakan pada 

sistem pendidikan formal. Mengingat pentingnya memiliki kemampuan berbahasa 

Inggris secara aktif,  maka pembelajaran bahasa Inggris harus dapat diajarkan 

secara intensif.  Upaya untuk mampu menguasai bahasa Inggris dapat dilakukan 

melalui pendidikan formal di sekolah, maupun lembaga pendidikan non formal,  

atau di tempat-tempat kursus bahasa Inggris. 
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Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen, salah satu 

dari beberapa Madrasah Tsanawiyah model di Kabupaten Sragen yang ditunjang   

tenaga pendidik berpengalaman, sehingga animo masyarakat untuk dapat 

menyekolahkan  anaknya  di  madrasah  tersebut  sangat   tinggi.   Dalam  aktifitas 

pembelajaran di Madrasah tersebut peranan guru semakin tampak nyata untuk 

bisa menerapkan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan, 

menggunakan media dan alat peraga pembelajaran yang cukup memadai. Sebagai 

contoh, dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, guru dalam aktivitasnya 

menyajikan materi pembelajaran tidak saja secara konvensional dari guru kepada 

peserta didik, tetapi siswa didorong untuk mencari dan mengumpulkan tema-tema 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan mendorong siswa agar 

membentuk kelompok-kelompok belajar di rumah.  

Berdasarkan   fenomena  tersebut, maka  peneliti berminat untuk melakukan 

pengkajian terhadap proses pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri  Sumberlawang Kabupaten Sragen dengan judul, “Pengelolaan 

Pembelajaran  Bahasa Inggris pada Siswa Tingkat  VII  MTs Negeri Sumberlawang”. 

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran tentang ciri-ciri pengelolaan 

pembelajaran bahasa Inggris yang efektif dan efisien serta menarik, yang dapat 

diaplikasikan pada lembaga pendidikan formal lainnya. 

B.   Fokus  

Fokus  penelitian ini,  “Apa ciri-ciri pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris 

pada siswa tingkat VII MTs Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen?”.  
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Fokus tersebut dirinci menjadi  empat subfokus.  

1. Bagaimana pengelolaan  pembelajaran bahasa Inggris pada siswa tingkat     VII 

MTs Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen? 

2. Bagaimana materi pelajaran bahasa Inggris pada siswa tingkat VII Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen? 

3.  Bagaimana aktivitas  pembelajaran bahasa  Inggris pada  siswa tingkat VII  

      Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen? 

4. Bagaimana model evaluasi pembelajaran bahasa Inggris pada siswa tingkat VII 

MTs Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen? 

C.   Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini ada empat tujuan yang telah dicapai. 

1.  Mendeskripsikan pengelolaan  pembelajaran bahasa Inggris pada siswa tingkat 

VII MTs Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen  

2.  Mendeskripsikan materi pembelajaran bahasa Inggris pada siswa tingkat      VII 

MTs Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen 

3.  Mendeskripsikan aktivitas pembelajaran bahasa Inggris pada siswa tingkat VII 

MTs Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen 

4. Mendeskripsikan model evaluasi pembelajaran bahasa Inggris pada siswa tingkat 

VII MTs Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen. 

D.   Manfaat Penelitian                                                                                                                                             

1.  Manfaat Teoritis  

Secara umum penelitian ini memberikan sumbangan kepada lembaga 

pendidikan formal, terutama pengelolaan pembelajaran. Telah diakui secara 
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luas dari pengelolaan pembelajaran yang baik berdampak pada peningkatan 

mutu pendidikan. Samino (2010:10) kalau mengelola lembaga pendidikan agar 

maju, berkembang dan unggul harus dengan manajemen yang baik pula.  

Secara khusus penelitian ini memberikan sumbangan alternatif 

pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris di SLTP. Pada objek, pengelolaan 

pembelajaran, materi pembelajaran, aktivitas kelas dan model evaluasi.  Disini 

pada objek-objek kajian tersebut dipaparkan pendapat dari beberapa  pakar 

pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

Pada tingkat praktis, penelitian ini memberikan sumbangan kepada 

lembaga pendidikan formal setingkat SLTP. Kepada para guru maupun para 

calon guru bahasa Inggris pada SLTP. Lembaga pendidikan formal setingkat 

SLTP dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan potensi 

para guru maupun calon guru mata pelajaran bahasa Inggris. Dan juga kepada 

peneliti selanjutnya, dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai tinjauan 

pustaka.  

E.   Kata Kunci 

a. Pengelolaan adalah memberdayakan sumber daya melalui kegiatan        

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. 

b.  Pembelajaran adalah interaksi dua arah yang dilakukan guru dan siswa dalam 

proses belajar mengajar. 

c.   Siswa adalah orang yang melakukan proses belajar.                                                                                                                                

 
 


