
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia pada dasarnya merupakan pengaruh

perkembangan teknologi. Dengan kata lain, perkembangan teknologilah yang

mendorong kemajuan peradaban manusia. Tentunya, selain faktor teknologi,

masih ada banyak faktor yang mendorong kemajuan peradaban, misalnya

kemajuan di bidang ekonomi, kedokteran, kesusasteraan dan sebagainya. Akan

tetapi, dari sekian banyak faktor tersebut yang menjadi faktor dominan adalah

kemajuan teknologi..

Salah satu perangkat yang mendukung perkembangan teknologi tersebut

adalah smartphone. Smartphone yang sedang berkembang dan banyak di

gandrungi masyarakat saat ini adalah smartphone yang di dukung oleh sistem

operasi Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang

berbasis Linux yang bersifat Open Source, platform ini memiliki tujuan utama

untuk memajukan inovasi piranti telepon bergerak agar pengguna mampu

mengeskplorasi kemampuan dan menambah pengalaman lebih dibandingkan

dengan platform mobile lainnya (Wiyono, 2013, hal. 14).

Teknologi smartphone juga dapat digunakan untuk membantu kegiatan

belajar siswa di Madrasah. Seperti yang kita ketahui, salah satu tugas sekolah

adalah sesuatu yang harus di kerjakan oleh seorang siswa atas perintah guru yang

mengajar sebuah bidang studi, ulangan harian adalah salah satu jenis evaluasi

yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dalam periode tertentu guna
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mengukur ketercapaian suatu Kompetensi Dasar (KD), ulangan akhir semester

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian

seluruh indikator yang mempresentasikan semua Kompetensi Dasar (KD) pada

semester tersebut dan ujian nasional merupakan salah satu kegiatan dari

pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan tiap akhir tahun pelajaran yang diikuti

oleh seluruh siswa yang duduk di tingkat akhir dalam rangka menyelesaikan salah

satu jenjang pendidikan untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas dan produktif. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sektor pendidikan,

pemberdayaan lembaga pendidikan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan itu sendiri yang dicerminkan melalui tingkat pelayanan lembaga

pendidikan kepada konsumennya.

Peserta didik sebagai pengguna jasa pendidikan tentu mengharapkan

madrasah yang dituju mampu memenuhi kebutuhannya dalam memperoleh ilmu

pengetahuan. Tidak hanya peserta didik sebagai pengguna jasa dari sekolah yang

memiliki harapan akan terpenuhinya kebutuhan ilmu pengetahuan, orang tua

peserta didik juga memiliki harapan demikian. Kepuasan pelanggan itu sendiri

merupakan tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan kinerja atau hasil

yang dirasakan dengan harapannya, sehingga pada dasarnya terdapat hubungan

yang erat antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan (Sari, 2017, hal.

117).
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Pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan

merupakan penerapan strategi manajemen mutu terpadu sekolah sebagai lembaga

pendidikan jasa. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dikatakan berhasil apabila

mampu memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Pelanggan jasa pendidikan akan

lebih memilih untuk suatu pelayanan yang bermutu yang dapat memberikan

kepuasan kepada mereka. Kesuksesan mutu layanan dapat dilihat dengan

membandingkan asumsi yang telah diterima secara nyata dengan apa yang

diharapkan para pelanggan jasa pendidikan. Jika layanan yang diterima sesuai

dengan yang diharapkan maka mutu layanan dapat dikatakan dapat memuaskan

pelanggan dan sebaliknya.

Pelanggan dalam sekolah yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sudah

sering disuarakan untuk melakukan pelayanan prima untuk melihat seberapa

efektif pelayanan yang sudah diberikan kepada konsumen atau penggunan jasa

pendidikan, dalam hal ini layanan teknologi berbasis android, karena saat ini

dalam mengukur suksesnya sekolah dalam menyajikan pelayanan yang

berkualitas kepada para pengguna jasa pendidikan yaitu, guru, peserta didik dan

orang tua.

Pelayanan merupakan satu bentuk kesatuan kerja dari peralatan, perlengkapan

atau apa saja, dan karyawan dalam penyediaan akomodasi dari kegiatan yang

diinginkan oleh orang atau publik. Uraian di atas menunjukkan bahwa lembaga

pendidikan merupakan suatu lembaga pemberi jasa pada para konsumen, dalam

hal ini konsumennya adalah siswa atau mahasiswa. Pelayanan merupakan faktor

yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang
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tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta

memaksimalkan dampak pelayanan terhadap sasaran.

Kaitannya dalam bidang pendidikan, madrasah sebagai instansi lembaga

pendidikan harus memperhatikan mutu sekolah melalui pelayanan teknologi.

Seperti yang dikutip (Edward, 2012, hal. 6) bahwa pelanggan selalu

menginginkan pelayanan yang bermutu yang dapat memberikan kepuasan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis di MTsN 1 Kendari. Sekolah pun

mengikuti perubahan perkembangan dunia yang begitu cepat dan harus

diantisipasi untuk kemudahan dan mempercepat akses. Sekolah ingin

memberikan pelayanan kepada pelanggannya yaitu siswa .

Dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 maka salah satu

upaya yang dilakukan oleh MTsN 1 Kendari adalah menerapkan penggunakan

teknologi berbasis android (smartphone). Berdasarkan hasil wawancara bahwa

MTsN 1 Kendari merupakan sekolah pertama yang menerapkan penggunaan

teknologi berbasis android pada jenjang SMP/MTs di Kota Kendari.teknologi

berbasis android pada jenjang SMP/MTs di Kota Kendari.

“pada dasarnya memang sekolah melarang untuk membawa hp ke sekolah
akan tetapi ketika menjelang ulangan harian, ulangan semester, ujian sekolah
serta dalam proses pembelajaran semua siswa diwajibkan untuk membawa
bahkan kami membuat surat himbauan untuk orang tua siswa, adapun pada
proses pembelajaran guru mata pelajaran yang bertanggungjawab”.(Rizal,
Kabag Umum MTsN 1 Kendari, Sabtu 17 November 2019).

Menurut pegawai di Dinas Pendidikan Rahmat S.Pd. M.pd (20 November,
2019) “kami juga baru mengetahui kalau ada sekolah yang menerapkan
penggunaan android pada saat ulangan semester dan ujian sekolah karena
setahu kami itu sampai saat ini belum terdapat SMP/MTs sejerajat di kota
kendari yang menerapkan penggunaan teknologi berbasis android



5

(smartphone)” (Rahmat, Kasim Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota
Kendari, 20 Novermber 2019).

Perlu diketahui penggunaan android ketika menjelang ulangan harian, ulangan

semester, ujian madrasah serta dalam proses pembelajaran diruangan kelas akan

sangat membantu MTsN 1 Kendari untuk meningkatkan pelayanan. Hal ini

dikarenakan setiap pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan sistem android

lebih efisien dan hemat dibandingkan sebelumnya yang menggunakan kertas.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh

peneliti tentang penggunaan teknologi berbasis android menjelang ulangan harian,

ulangan semester dan ujian sekolah serta berdasarkan jawaban oleh responden,

maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Upaya Madrasah

Dalam Meningkatkan Pelayanan Berbasis Android (smartphone) di MTsN 1

Kendari.

1.2 Fokus Penelitian

Agar terarahnya penelitian ini peneliti memfokuskan pada penggunaan

berbasis android (smartphone) oleh peserta didik dalam meningkatkan pelayanan

di MTsN 1 Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian adalah.

1.3.1 Bagaimana Gambaran Pelayanan Madrasah dalam Penggunaan Berbasis

Android (smartphone) di MTsN 1 Kendari ?
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1.3.2 Bagaimana Upaya Madrasah dalam Meningkatkan Pelayanan dalam

Penggunaan Berbasis Android (smartphone) di MTsN 1 Kendari ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1.4.1 Untuk mengetahui Gambaran Pelayanan Madrasah dalam Penggunaan

Berbasis Android (smartphone) di MTsN 1 Kendari

1.4.2 Untuk mengetahui Upaya Madrasah dalam Meningkatkan Pelayanan pada

Penggunaan Berbasis Android (smartphone) pada MTsN 1 Kendari

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan :

1.5.1.1 Menambah khazanah pengetahuan kita tentang bagaimana upaya

sekolah dalam meningkatkan pelayanan berbasis android

(smartphone)

1.5.1.2 Sebagai bahan referensi peneliti lain yang hendak mengembangkan

peneltian di bidang pendidikan terkait dengan upaya sekolah dalam

meningkatkan pelayanan berbasis android (smartphone).

1.5.2 Secara Praktis

1.5.2.1 Bagi Siswa, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi

siswa dalam pemanfaat Android (smartphone) pada saat menjelang

ulangan semester dan ujian.
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1.5.2.2 Bagi Guru, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan mengenai

penggunaan Android (smartphone) pada saat menjelang ulangan

semester dan ujian.

1.5.2.3 Bagi Sekolah/Madrasah, penelitian ini bisa menjadi bahan

masukan dalam menjalankan proses pembelajaran dan pelaksanaan

ulangan serta ujian nasional terkait dengan penerapan berbasis

android

1.5.2.4 Bagi IAIN Kendari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

referensi karya tulis ilmiah dan kepustakaan

1.5.2.5 Bagi peneliti agar selalu termotivasi untuk memberikan perhatian

kepada dunia pendidikan di Indonesia

1.5.2.6 Bagi kalangan akademik hasil penelitian ini bisa menjadi referensi

atau awal penelitian terkait dengan yang relevan dengan penelitian

itu.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari ambigusitas dan perbedaan persepsi terhadap beberapa

istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi

operasional sebagai berikut:

1.6.1 Upaya Sekolah

Upaya sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menyangkut

suatu proses atau upaya yang dilakukan pihak sekolah baik itu kepala

sekolah, guru-guru, dan staf tata usaha untuk membantu kelancaran dalam
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meningkatkan pelayanan berbasis android pada saat proses pembelajaran,

menjelang ulangan dan ujian madrasah di MTsN 1 Kendari.

1.6.2 Meningkatkan pelayanan

Meningkatkan Pelayanan yang dimaksud pada penelitian ini adalah

mempermudah siswa pada saat menjelang ulangan semester, ujian

madrasah dan proses pembelajaran.

1.6.3 Android (smartphone)

Android (smartphone) yang dimaksud pada penelitian ini adalah

digunakan untuk kegiatan kesiswaan yaitu pada saat proses pembelajaran

di kelas, ulangan semester dan ujian madrasah.


