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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini masyarakat Indonesia tengah memasuki era globalisasi 

dan mederenisasi yang penuh dengan tantangan yang menuntut masyarakat 

Indonesia menjadi manusia yang lebih berkualitas tinggi dengan wawasan 

luas dan segala ketrampilan yang dimiliki. Untuk menjadi sumber daya 

manusia yang berkualitas tinggi tentunya dibutuhkan usaha yang harus 

dilakukan, usaha tersebut tentunya melalui pendidikan. 

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2005 disebutkan bahwa  “pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan 

datang”. Dengan kata lain pendidikan merupakan proses di mana segala 

ketrampilan, kemampuan dan pengetahuan yang notabennya dimiliki oleh 

tiap individu untuk dikembangkan menuju ke arah yang lebih baik sebagai 

bekal untuk menyusuri kehidupan mendatang yang penuh dengan tantangan 

zaman. 

Dalam hal ini keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari beberapa 

faktor pendukung. Pertama adalah faktor pendidik , merupakan sebuah faktor 

yang memiliki fungsi sebagai pengajar atau pendidik yang akan menuntun 

atau membimbing siswa. Faktor kedua yakni yang dididik, faktor ini 

mencakup siswa atau kalangan yang mendapatkan pendidikan. Faktor ketiga 

adalah materi pendidikan, ini merupakan materi yang akan diajarkan kepada 

peserta didik. Keempat adalah metode yang merupakan penunjang dalam 

penyampaian materi. Faktor ke lima adalah faktor tujuan yang merupakan 

sebuah target yang akan di capai dan faktor yang terakhir adalah faktor 

lingkungan, lingkungan juga merupakan suatu faktor penting dalam 

menunjang keberhasilan sebuah tujuan pendidikan. Unsur lingkungan yang 
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baik akan menunjang sarana dan proses belajar dengan positif sehingga dapat 

merangsang minat belajar siswa.   

Berbagai faktor yang terpapar di atas merupakan penyukses 

pendidikan yang terbungkus dalam sebuah lembaga pendidikan yang disebut 

dengan sekolah. Sekolah merupakan wadah penyalur pendidikan kepada 

peserta didik oleh pendidik yang dianggap mampu dalam menyalurkan segala 

pengetahuan. Pendidik yang  juga sering disebut guru menurut  orang jawa 

adalah sosok yang digugu dan ditiru. Digugu artinya dindahkan atau 

dipercayai, sedangkan ditiru artinya dicontoh atau diikuti. Dengan kata lain 

guru adalah sosok yang menjadi panutan bagi peserta didiknya atas segala 

ajaran yang disampaikan dengan tujuan membangun pengetahuan. 

Guru adalah profesi di mana seseorang menanamkan nilai-nilai kebajikan 

dalam jiwa manusia. Lebih dari itu, guru adalah sosok mulia. Seseorang 

yang berdiri di depan dalam teladan tutur kata dan tingkah laku, yang 

dipundaknya melekat tugas sangat mulia: menciptakan sebuah generasi 

yang paripurna. (Aziz, 2012: 20).  

Selanjutnya Aziz (2012: 29) menjelaskan bahwa “terdapat tiga fungsi 

guru yang salah satunya ialah mengajarkan, yang artinya menginformasikan 

pengetahuan kepada orang lain secara berurutan langkah demi langkah”. 

Peran guru sebagai pengajar harus memperhatikan mutu pembelajaran yang 

disampaikan, apakah berkualitas dengan memperhatikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai atau hanya sekedar mengajar, dengan kata lain hanya 

sekedar menyampaikan pembelajaran tanpa memperdulikan tujuan awal 

pembelajaran. Namun fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali siswa 

yang kurang menguasai dan memahami materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru sehingga berakibat pada merosotnya prestasi belajar 

siswa.  

Fenomenena dimana banyaknya siswa yang kurang menguasai dan 

memahami materi pembelajaran tersebut tentunya akibat dari kesalahan guru 

dalam mendidik  dan kurang maksimalnya guru dalam menjalankan perannya 

sebagai pendidik karena berbagai  problematika yang dialami. Padahal  

seiring dengan berkembang pesatnya ilmu, teknologi dan tantangan zaman 
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yang semakin keras, menuntut pendidik untuk lebih keras meningkatkan mutu 

pembelajaran agar tercipta generasi baru yang berkualitas dan siap membelah 

masa depan yang cemerlang.  

Telah di jelaskan pada pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tugas 

dan tanggung jawab negara adalah “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, 

artinya di sini adalah setiap anak bangsa memiliki hak untuk mendapatkan 

pendidikan berkualitas tinggi dan layak, yang dapat membentuk pribadi atau 

sumber daya manusia yang bermutu tinggi sehingga mampu menembus 

ganasnya tantangan zaman yang akan dihadapi kelak. Tugas negara tersebut 

tentunya disalurkan melalui tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dalam 

pendidikan yang sering disebut guru. Dengan kata lain mencerdaskan 

kehidupann bangsa tersebut merupakan tanggung jawab berat yang harus 

dipikul oleh guru dengan segala daya upaya yang dimiliki.  

SD Al Firdaus Surakarta merupakan salah satu sekolah dasar swasta 

terbaik di Surakarta yang menerapkan pendidikan inklusi. Dengan segala 

sarana dan prasarana yang disediakan tentunya sangat menunjang kualitas 

pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Ekstrakulikuler sebagai 

sarana penyalur dan pengembang bakat dan minat siswa pun tersedia cukup 

lengkap yang dilaksanakan serentak pada hari jumat. SD ini menerapkan lima 

hari sekolah dan satu hari sebagai hari evaluasi bagi guru. Pada setiap kelas 

terdapat dua guru kelas profesional yang siap menyampaikan pembelajaran 

secara bergantian selama pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang 

berkualitas sangat bergantung pada usaha guru dalam mengelola dan 

mengontrol kelas dengan maksimal.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditarik benang merah 

permasalahan yang tengah terjadi, oleh karena itu penulis mengambil judul 

penelitian “Peran Guru Dalam Mengoptimalkan Mutu Pembelajaran di SD Al 

Firdaus Surakarta”. Di sini berarti peneliti akan meneliti peran beberapa guru 
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di sekolah dasar tersebut dengan usaha-usaha yang dilakukan yang bertujuan 

untuk  meningkatkan mutu pembelajaran. 

  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini 

difokuskan pada peran guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SD 

Al Firdaus Surakarta. Selanjutnya dari fokus tersebut, dirinci menjadi dua sub 

fokus sebagai berikut:  

1. Bagaimana mutu pembelajaran di SD Al Firdaus Surakarta? 

2. Bagaimana peran guru dalam mengoptimalkan mutu pembelajaran di SD 

Al Firdaus Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan sub fokus penelitian tersebut, tujuan dalam penelitian ini 

untuk: 

1. Mendeskripsikan mutu pembelajaran di SD Al Firdaus Surakarta. 

2. Mendeskripsikan peran guru dalam mengoptimalkan mutu pembelajaran 

di SD Al Firdaus Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini menambah wacana pemikiran ilmiah 

pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang khususnya peran 

guru dalam peningkatan mutu pembelajaran.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

1) Memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai peran guru 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran.  
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2) Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam 

melakukan penelitian ilmiah. 

b. Bagi guru 

1) Dapat dijadikan evaluasi untuk selalu berusaha mengembangkan 

diri sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta untuk 

mencapai kualitas/ profesionalitas dalam pembelajaran. 

2) Sebagai masukan dan motivasi bagi guru untuk lebih 

meningkatkan kualitas mutu pembelajaran yang disampaikan.  

c. Bagi sekolah 

1) Sebagai laporan tentang peran guru dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran di SD Al Firdaus Surakarta.  

2) Dapat dijadikan evaluasi dalam memamtau kinerja guru-guru 

kelas. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Peran guru 

Peran guru merupakan serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan 

dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang 

menjadi tujuan awalnya. 

2. Mutu pembelajaran  

Mutu adalah suatau ukuran baik atau buruknya sesuatu. Mutu juga 

disebut sebagai kualitas. Mutu pembelajaran diartikan sebagai ukuran 

baik buruknya suatu pemebelajaran yang dierikan kepada peserta didik.  

3.  Optimalisasi 

Mengoptimalkan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai 

hasil yang maksimal  atau menjadikan paling tinggi. Pengoptimalan mutu 

pembelajaran berarti usaha menjadikan lebih baik mutu pembelajaran 

yang akan diberikan.  
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4. SD Al Firdaus Surakarta 

SD Al Firdaus Surakarta merupakan salah satu sekolah dasar 

swasta terbaik di Solo. Sistem pendidikan yang digunakan hampir sama 

dengan sistem yang diterapkan di sekolah dasar negeri, yang 

membedakan hanya ada tambahan mata pelajaran yang mencerminkan 

sekolah dasar yang mengarah pada sekolah Islami. SD Al Firdaus 

merupakan sekolah dasar swata yang menerapkan pembelajaran inklusi 

dengan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam 

pelaksanaan pembelajaran tersebut.  


