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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan  pendidikan  di  Indonesia  masih  berada  jauh  dari  harapan 

dibanding  dengan  negara-negara  lain.  “Secara  kuantitatif  pemerataan  kesempatan 

memperoleh pendidikan ditunjukkan dengan masih rendahnya angka partisipasi kasar 

(APK),  untuk  tingkat  SMP/MTs  sebesar  56,1%,  SMU/MA  sebesar  37,2%,  dan 

pendidikan  tinggi  11,8%”.  (Kompas,  Desember  2000).  Secara  kualitatif,  kualitas 

pendidikan juga rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal  meliputi  rendahnya  efektivitas  proses  belajar-mengajar,  kurangnya  sarana 

dan  prasarana  belajar,  kurangnya  kompetensi   guru,  serta  belum  sempurnanya 

kurikulum.  Faktor   eksternal,  antara  lain  belum  optimalnya  peran  orang  tua  dan 

masyarakat  serta  pemerintah  dalam  mendukung  pembangunan  pendidikan  yang 

berkualitas.

 Untuk  mengoptimalkan  kualitas  pendidikan,  maka  perlu  adanya  suatu 

pembaharuan dalam bidang pendidikan, khususnya yang mengarah pada peningkatan 

kualitas  pembelajaran.  Mutu   pendidikan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  proses 

pembelajaran. Pengelolaan  pembelajaran yang efektif dan efisien diharapkan mampu 

meningkatkan  kualitas  hasil  belajar  yang secara  langsung akan  berimplikasi  pada 

kualitas  pendidikan.  Penyelesaian  permasalahan  pendidikan  selama  ini  hanya 
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menerapkan  pendekatan  input  output  saja.  Kekurangan  guru  diatasi  dengan 

menambah  jumlah  guru.  Penambahan  jumlah  guru  selama  ini  belum  mampu 

mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia. Terlalu naïf jika penambahan guru serta 

merta akan meningkatkan kualitas pendidikan. 

Kekurangan  sarana  dan  prasarana  diatasi  dengan  menambah  jumlahnya. 

Semua penyelesaian  tersebut  diharapkan mampu mengatasi  mutu pendidikan yang 

jalan  ditempat.  Dengan pola  pendekatan  tersebut,  aspek proses  yang menjadi  inti 

dalam pendidikan menjadi kurang diperhatikan. Sebagai gambaran, pola rekrutmen 

guru yang hanya mementingkan jumlah tanpa memperhatikan  kompetensi.  Alasan 

telah  mengajar  dan  mengabdi  cukup  lama,  guru  tersebut  dianggap  layak.  Pola 

rekrutmen  yang  demikian  tidak  akan  mampu  mendongkrak  peningkatan  mutu 

pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Slamet PH dalam Suyanto(2001:65)yang 

menyatakan “ sumber penyebab rendahnya kualitas pendidikan tersebut adalah aspek 

pengelolaan atau manajemen. Di samping itu secara internal penerapan pendekatan 

input –output yang keliru”. 

 Aspek  pengelolaan  pembelajaran  tidak  terbatas  pada  pelaksanaan 

pembelajaran  tetapi  meliputi  aspek  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi.  Guru 

beranggapan  telah  melakukan  perencanaan  apabila  telah  menyusun  perangkat 

pembelajaran.  Sebagian  besar  guru  berasumsi  bahwa  penyusunan  perangkat 

pembelajaran hanya sebuah kegiatan administratif yang membosankan. Pemahaman 

guru terhadap fungsi – fungsi manajemen yang keliru  dan seringkali menyesatkan 
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akan  menurunkan  kreatifitas.  Sehingga   akan  berpengaruh  pada  pengelolaan 

pembelajaran. Seperti dikemukakan oleh Mulyasa (2005:20).

“Berbagai  kasus menunjukkan bahwa diantara para guru merasa dirinya telah 
mengajar  dengan  baik  meskipun  tidak  dapat  menunjukkan  alasan  yang 
mendasari asumsi tersebut. Asumsi yang keliru tersebut menyebabkan banyak 
guru mengambil  jalan pintas dalam pembelajaran,  baik dalam perencanaan, 
pelaksanaan maupun evaluasi”.

Kesalahan  –  kesalahan  yang  sering  dilakukan  oleh  guru  dalam pembelajaran  dan 

menghambat perbaikan mutu pendidikan, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh 

Mulyasa (2005:19-20).

"Sedikitnya  terdapat tujuh kesalahan guru dalam pembelajaran diantaranya 
mengambil  jalan  pintas  pembelajaran,  menunggu  peserta  didik  berperilaku 
negatif,menggunakan destruktif disiplin,mengabaikan kebutuhan – kebutuhan 
khusus (perbedaan individu) peserta didik, merasa diri paling pandai di dalam 
kelasnya, tidak adil (diskriminatif) serta memaksa hak peserta didik”.

Mengambil jalan pintas yang dilakukan oleh guru terjadi karena guru tidak 

memandang  pembelajaran  sebagai  sebuah sistem.   Jika   salah  satu  komponennya 

terganggu  maka  akan  menggangu  seluruh  sistem  tersebut.  Demikian  juga  dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pengelolaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam sebagai salah satu komponen mata pelajaran yang harus dikuasai siswa akan 

berpengaruh  pada  pencapaian  mutu  pendidikan.  Sehingga  bagaimana  pengelolaan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang efektif dan efisien  menjadi tugas guru 

untuk menentukan dan memilih strategi yang tepat. Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini 

penulis  berusaha mengangkat  topik  tersebut  di  sekolah yang mempunyai  prestasi 

akademik dan non akademik yang menonjol dari sisi “Manajemen Pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam  dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. 
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2. Fokus Permasalahan 

Permasalahan  dalam penelitian  ini  difokuskan pada  bagaimana  manajemen 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

Kaitannya  dengan  manajemen  tersebut,  maka  ruang  lingkup  penelitian  ini  lebih 

difokuskan  pada:

1. Manajemen  pembelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Alam   yang  meliputi 

perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan   dan  pengawasan  dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.

2. Ilmu Pengetahuan Alam yang meliputi mata pelajaran Biologi dan Fisika. 

3. Mutu pendidikan  difokuskan pada nilai kognitif siswa dan prestasi mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan alam.

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  

pengawasan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ? 

2. Bagaimanakah mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Jatipuro?

3. Bagaimana  ciri  khas  manajemen  pembelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Alam  

dalam meningkatkan mutu pendidikan?
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4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  

pengawasan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.

2. Mendeskripsikan  mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Jatipuro.

3. Mendeskripsikan ciri khas manajemen pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

dalam meningkatkan mutu pendidikan.

5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a.  Memberikan pengembangan tentang teori model dan strategi pembelajaran 

bidang studi khususnya Ilmu Pengetahuan Alam.  

b. Memberikan  pengembangan  model  pengelolaan  pembelajaran  Ilmu 

Pengetahuan Alam.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan  sumbangan  yang  konstruktif  dalam  manajemen  pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam   di tingkat Sekolah Menengah Pertama.

b. Memberikan masukan tentang strategi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

yang efektif dan efisien.
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