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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada dasar nya menjadi wahana strategis bagi upaya 

mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia 

Indonesia seutuhnya dapat tercapai. Untuk memujudkan pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya, diperlukan pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh 

seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat 

terhadap pendidikan yang lebih bermutu merupakan mandat yang harus dilakukan 

bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam 

Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.  

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami 

perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala 

bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi 

berbagai komponen yang terlibat di dalamnya baik itu pelaksana pendidikan di 

lapangan (kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidik), mutu pendidikan, perangkat 

kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan mutu menejemen pendidikan 

termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. 
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Upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan 

Indonesia lebih baik. 

Pendidikan harus mencakup tiga hal yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan 

aspek psikomotorik. Aspek kognitif semata yang menjadi tujuan utama dalam 

pembelajaran maka fungsi pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional akan 

sulit terwujud. Guru sebagai institusi pendidikan harus menyadari akan tanggung jawab 

sebagai pendidik untuk memperhatikan anak didiknya terutama dalam untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Mutu pendidikan adalah masalah yang sejak dulu senantiasa diupayakan 

peningkatannya oleh pemerintah. Pengendalian mutu pendidikan pada dasarnya adalah 

pengendalian mutu SDM (sumber daya manusia) yang berada dalam sistem tersebut. 

Untuk mengetahui pengendalian ini dibutuhkan informasi mengenai keadaan peserta 

didik, apakah ada perubahan, apakah guru berfungsi, apakah sekolah mendukung 

terlaksananya progam-progam pendidikan sehingga hasilnya bisa dicapai secara 

optimal. Sesuai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni untuk 

memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan perlu diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan 

menantang. Hal ini diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik 

(Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1). 
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Mulyasa (2011:19) mengatakan bahwa, pemerintah sering melakukan berbagai 

upaya peningkatan kualitas guru, antara lain melalui pelatihan, seminar, dan loka karya. 

Bahkan melalui pendidikan formal, dengan menyekolahkan guru pada tingkat yang 

lebih tinggi. Dalam praktek pendidikan sehari-hari masih banyak guru yang melakukan 

kesalahankesalahan dalam menunaikan tugas dan fungsinya. Hal ini merupakan fakta 

yang tidak dapat dipungkiri, meskipun sebagian besar tidak menyadari kesalahan yang 

telah dilakukan. Oleh karena itu dibutuhkan media yang dapat membantu para guru 

untuk mengidentifikasi permasalahan dan berupaya menemukan pemecahan sendiri 

melalui kegiatan diskusi dalam 3 kelompok kerja, sekaligus merupakan media 

pembinaan oleh pemerintah. 

Dalam rencana strategi pendidikan nasional salah satu permasalahan utama 

yang harus diselesaikan berkaitan dengan mutu pendidikan, upaya peningkatan mutu 

pendidikan yaitu dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan. Salah 

satu cara yang dilakukan untuk dapat mengendalikan mutu dalam pendidikan adalah 

dengan melakukan assessment (penilaian). Menurut Clements dan Cord dalam (Crisp, 

2016) penilaian merupakan komponen penting dalam belajar dan lingkungan 

pembelajaran serta memiliki peran dalam mengetahui hasil pembelajaran. Proses 

penilaian dalam pembelajaran dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

perkembangan hasil belajar peserta didik. Penilaian yang dilakukan diharapkan dapat 

menjadi instrument penjamin mutu, pengendalian mutu dan perbaikan mutu dalam 

sistem pendidikan baik secara kelas maupun sekolah. 
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 Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses 

belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola 

proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering 

dihubungkan teori belajar dan pembelajaran. Sebuah teknologi pada hakikatnya 

diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman. 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat ini membuat 

hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang bebas dari penggunaannya, baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Seiring arus globalisasi dengan 

tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat, peranan teknologi komunikasi 

menjadi sangat penting. 

Teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, 

karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. 

TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Oleh 

karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang 

tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian 

luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, 

pemindahan informasi antar media. Saat ini dikalangan pendidikan teknologi informasi 

telah melahirkan fitur-fitur baru dalam pendidikan. Sistem pengajaran berbasis 

multimedia (teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara dan video) dapat 

menyajikan materi pelajaran lebih menarik tidak monoton dan mempermudah 

menyampaikan materi. Dan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pendidikan membuat siswa tidak gagap teknologi. Sebab, siswa harus mampu 
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menguasai perubahan-perubahan zaman seiring dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, siswa dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga guru sebagai inspirator 

dan fasilitator hanya mengarahkan saja kepada peserta didik agar memiliki kompetensi 

kemampuan analisa. dengan demikian, guru harus mampu menguasai media 

pembelajaran agar siswa menguasai perubahan perkembangan zaman. 

Sekarang ini, banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan mutu 

pelaksanaan pendidikan karakter di lembaga pendidikan formal. Penerapan Kurikulum 

2013 itu anak-anak tidak menjadikan objek lagi, namun dituntut lebih kreatif dan 

inovatif, termasuk tenaga pengajarnya, kebijakan pemerintah untuk menerapkan 

Kurikulum 2013 bagian penguatan pendidikan karakter dalam menghadapi abad 21. 

Konsep penerapan Kurikulum 2013 disambut positif oleh satuan tenaga kependidikan, 

praktisi pendidikan dan masyarakat karena dapat meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan di Tanah Air.  

Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana 

yang salah akan tetapi lebih dari itu. Pendidikan karakter menanamkan kebiasaan 

tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham 3 tentang mana yang 

benar dan salah, mampu merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya. 

Pendidikan karakter yang baik dengan kata lain harus melibatkan bukan saja aspek 

pengetahuan yang baik, akan tetapi juga merasakan dengan baik, dan perilaku yang 

baik. Pendidikan karakter menekankan pada kebiasaan yang terus-menerus 

dipraktikkan dan dilakukan. 
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Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada 

warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

(YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi 

manusia insan kamil.  Dunia pendidikan diharapkan sebagai motor penggerak untuk 

memfasilitasi perkembangan karakter, sehingga anggota masyarakat mempunyai 

kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis dengan 

tetap memperhatikan sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan 

norma-norma sosial di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan bersama. 

Pendidikan karakter dipandang sebagai solusi adanya kekurangdisiplinan 

siswa di sekolah. Pendidikan karakter dijadikan alat untuk mengkarakterkan siswa. 

Melalui kegiatan ini, siswa dilatih bertindak sesuai dengan norma dan aturan berlaku. 

Melalui kegiatan ini pula, siswa dibiasakan melaksanakan nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat seperti gotong-royong, sopan santun, saling menghormati, dan lain 

sebagainya.  

Sedangkan aspek yang tidak kalah penting dalam mutu pendidikan 

menurutnya ialah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan, 

yang berinovasi dan penuh kreativitas, dapat mendorong anak-anak terbangun 

motivasinya. Namun, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, 

kecakapan guru, dan kemampuan guru. Ukuran mutu: adanya peningkatan positif 

terhadap perkembangan pengetahuan, sikap, nilai dan tingkah laku. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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Dengan adanya Kurikulum 2013 dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang 

berkarakter dengan menguasai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan guru juga dituntut banyak belajar untuk meningkatkan kompetensi 

ketrampilan agar menguasai media pembelajaran. Peningkatan belajar itu disesuaikan 

dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. 

Dari hasil obervasi yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2018 di SMA 

Negeri 5 Kota Jambi. Adanya kondisi di atas menunjukkan bahwa penerapan 

pendidikan karakter di sekolah sangat di perlukan dan dilaksanakan, karena dengan 

pendidikan karakter di sekolah akan membentuk karakter baru siswa sesuai dengan 

karakter yang diinginkan. Dan penulis menemukan masalah mutu pendidikan yang 

belum signifikan. Dari penjelasan diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul  Pengaruh Teknologi Pendidikan dan Pendidikan Karakter Sehari-hari 

terhadap Mutu Pendidikan Siswa Kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Mutu pendidikan dibatasi melalui indikator yaitu dari dukungan pemerintah, 

kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, kurikulum yang relevan, dukungan 

dari orang tua dan masyarakat. 
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2. Teknologi Pendidikan dibatasai melalui indikator yaitu jenis-jenis alat-alat 

tekonologi pendidikan yaitu papan tulis, peta dan globe, buku pelajaran, film, 

overhead projector, laboratorium bahasa, computer. 

3. Pendidikan karakter sehari-hari dibatasi melalui indakator yaitu pendidikan 

karakter alam keluarga, pendidikan karakter dalam sekolah dan pendidikan 

karakter dalam masyarakat. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalahsebagai berikut;  

1. Apakah terdapat pengaruh teknologi pendidikan terhadap mutu pendidikan siswa 

kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

2. Apakah terdapat pengaruh pendidikan karakter sehari-hari terhadap mutu 

pendidikan siswa kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

3. Apakah terdapat pengaruh teknologi pendidikan  dan pendidikan karakter sehari-

hari terhadap mutu pendidikan siswa kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumuasan masalah tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh teknologi pendidikan terhadap pmutu 

pendidikan siswa kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 
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2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pendidikan karakter sehari-hari terhadap mutu 

pendidikan siswa kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh teknologi pendidikan  dan pendidikan karakter 

sehari-hari terhadap kualitan pendidikan siswa kelas X di SMA Negeri Kota Jambi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan 

dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh guru sebagai 

bahan acuan dalam melakukan kontrol terhadap proses belajar mengajar serta 

penemuan cara belajar yang tepat bagai peserta didik. 

2. Manfaaat Praktis 

➢ Bagi guru, dapat digunakan sebagai informasi untuk lebih meningkatkan 

kompetensi sosial guru dalam mengajar dan sebagai bahan acuan dalam 

melakukan kontrol terhadap proses belajar mengajar serta penemuan cara 

belajar yang tepat bagi peserta didik. 

➢ Bagi siswa, dapat digunkan sebagian acuan untuk lebih meningkatkan 

keinginan atau motivasi belajar serta menjaga dan menjalin hubungan yang 

baik dengan guru maupun sesama siswa. 

 

1.6 Defenisi Operasional 

1. Dari beberapa pendapat penulis dapat menyimpulkan pengertian dari teknologi 

pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan terpadu meliputi: (1) manusia, 
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(2) prosedur, (3) ide, (4) alat dan (5) organisasi, untuk menganalisis masalah serta 

merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola usaha pemecahan masalah, yang 

berhubungan dengan segala aspek belajar. 

2. Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan pengertian 

pendidikan karakter itu ialah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk 

menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi: (1) hati, (2) pikir, (3) 

raga, (4) serta rasa dan karsa. 

3. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola dan 

memproses pendidikan secara (1) berkualitas dan (2) efektif untuk meningkatkan 

(3) nilai tambah agar menghasilkan (4) output yang berkualitas. 

 

 


