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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia yang merupakan makhluk individu, sosial, dan sebagai 

warga negara perlu mengembangkan diri untuk dapat hidup di tengah 

masyarakat, apalagi diikuti dengan perkembangan jaman yang menuntut 

perubahan di segala bidang kehidupan baik bidang informatika, politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah 

dengan meningkatkan kemampuan pengetahuan, wawasan, daya pikir, dan 

pemahaman terhadap segala sesuatu yang dialami dan dihadapi dalam 

kehidupannya, salah satu jalan yang dapat diambil yaitu melalui pendidikan. 

Menurut Djamarah  (2005: 22), pendidikan adalah usaha sadar dan 

bertujuan mengembangkan kualitas manusia.  Sedangkan berdasarkan UUD 

1945 telah dijabarkan tentang pendidikan dan tentang tujuan pendidikan 

nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan 

adalah suatu cara yang dilakukan secara terencana dengan tujuan untuk 

meningkatkan potensi, pengetahuan, dan kemampuan seseorang, selain itu 
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dengan adanya pendidikan diharapkan seseorang dapat mempunyai bekal yang 

dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh banyak hal yang sangat 

kompleks yaitu siswa, guru, sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. 

Untuk menghasilkan siswa yang berkualitas dan berprestasi, perlu adanya 

optimalisasi seluruh unsur tersebut. Peran guru diperlukan dalam mengatur 

suatu interaksi belajar mengajar yang kondusif sedangkan peran siswa 

diperlukan dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif. Tugas 

guru dalam suatu proses pembelajaran sangat penting, yaitu guru dapat 

berguna sebagai mitra bagi siswa pada waktu pembelajaran, memotivasi 

siswa, dan melakukan tanya jawab dengan siswa sehingga nantinya dapat 

merangsang daya pikir yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, guru harus dapat 

memilih strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan dapat 

membangun kerjasama antar siswa dalam tugas kelompok, serta dapat 

menciptakan semangat belajar bagi siswa sehingga nantinya pembelajaran 

dapat menyenangkan dan dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

Menurut Suyono (2011: 185), menjelaskan bahwa: 

Guru harus memiliki kompetensi tertentu dengan kualifikasi akademik 

yang layak. Guru profesional yang demikian itu, dari segi kompetensi 

dipersyaratkan cukup kompeten dalam hal: kompetensi paedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Kompetensi dalam hal ini dimaksudkan sebagai seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dikhayati, 

dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 
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Uraian di atas menerangkan bahwa, kompetensi guru menjadi modal 

penting di dalam pengelolaan pendidikan dan pengajaran. Guru profesional 

harus mampu mengembangkan kepribadian, dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan baik, mampu melaksanakan bimbingan serta 

penyuluhan, melaksanakan administrasi sekolah, menjalankan penelitian 

sederhana sebagai keperluan pengajaran, menguasai landasan kependidikan, 

memahami bahan pengajaran, menyusun dan melaksanakan program 

pengajaran, serta mengevaluasi hasil dan proses belajar mengajar yang telah 

dijalankan. 

Agar dapat menciptakan seorang guru yang bermutu, berkualitas, dan 

sesuai dengan empat kompetensi yang telah disebutkan di atas, maka 

dibutuhkan lembaga pendidikan maupun pelatihan yang secara khusus mampu 

memberikan bekal mengajar yang dibutuhkan bagi calon guru. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai salah satu fakultas dari suatu 

perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang 

menyelenggarakan pendidikan bagi calon guru yang proposional. Sesuai 

dengan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, bahwa setiap guru wajib 

memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku 

secara nasional.  

Visi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ialah menjadi lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan yang menghasilkan tenaga pendidik profesional dan 
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berkepribadian islami. Selain mempunyai visi, FKIP UMS juga mempunyai 

misi yang saling berkaitan satu sama lain, adapun misi dari FKIP UMS yaitu: 

1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan untuk 

menghasilkan tenaga pendidik yang cakap, berjiwa wirausaha, dan 

berkepribadian islami. 

2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan yang 

mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan pembimbingan. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang terkait 

dengan penerapan  ipteks. 

Untuk mempersiapkan dan menjadikan calon guru yang 

berkompetensi sebagaimana disebutkan di atas, tidak cukup bila calon guru 

hanya dibekali materi yang bersifat teori saja, mengingat tugas utama guru 

adalah mengajar. Selain itu diperlukan pula keterampilan dan kemahiran guru 

dalam mengajar.  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta misalnya, fakultas tersebut sudah mencetak para pendidik yang 

nantinya mampu terjun ke dalam dunia pendidikan yang berkompeten dimana 

mereka mampu bersaing dengan para lulusan dari universitas lain. Ada 

beberapa fakultas keguruan yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS) salah satu diantaranya yaitu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD). PGSD merupakan salah satu program studi yang menghasilkan 

calon guru yang profesional, berkompeten, dan berkualitas bagi Sekolah 

Dasar. Oleh karena itu FKIP PGSD UMS mempunyai tujuan yaitu 
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menghasilkan tenaga guru Sekolah Dasar yang profesional dan islami, 

menghasilkan  guru  Sekolah Dasar  yang mampu  bersaing  dan berwawasan  

keilmuan  yang inovatif, menghasilkan guru Sekolah Dasar yang mampu 

mengajar pada Sekolah Bertaraf  Internasional (SBI), dan menghasilkan  guru  

Sekolah Dasar  yang  terampil menerapkan  strategi  pembelajaran  yang 

inovatif.  

Sama seperti program studi lain, PGSD mempunyai beberapa mata 

kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa. Mata kuliah yang ada di PGSD 

tidak hanya bersifat teoritis saja namun juga diajarkan untuk praktek di 

lapangan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat proses kuliahpun 

sangat menyenangkan, bervariasi, dan dapat dijadikan contoh dalam kegiatan 

pembelajaran sebagai calon guru dalam mengajar. Salah satu mata kuliah 

tersebut adalah micro teaching. Tim Penulis (2013: 7) menjelaskan bahwa 

micro teaching adalah kegiatan pelatihan mengajar yang dilakukan oleh 

mahasiswa atau calon guru dimana kegiatan ini berlangsung selama 10 sampai 

15 menit dan diikuti oleh 8 hingga 10 orang. Mata kuliah ini merupakan mata 

kuliah pokok yang wajib diambil karena dalam mata kuliah ini, mahasiswa 

dilatih untuk mengajar secara profesional sebelum mereka turun ke sekolah. 

Mahasiswa bebas untuk bereksplorasi dalam mengajar, maksudnya mahasiswa 

bebas memilih metode, strategi, dan media pembelajaran yang sesuai dengan 

keinginan mereka namun juga harus dapat mengaktifkan siswa.  

Adanya pelaksanaan micro teaching diharapkan mahasiswa dapat 

mempunyai keterampilan mengajar karena hal tersebut merupakan bekal 
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utama bagi seorang guru dalam proses pembelajaran. Keterampilan mengajar 

adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan guru dalam melatih dan 

membimbing aktivitas dan pengalaman siswa serta membantunya berkembang 

dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Keterampilan mengajar yang 

dimiliki oleh mahasiswa itu nantinya dapat digunakan sebagai bekal dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Untuk program latihan mengajar yang 

dilakukan di sekolah, FKIP PGSD UMS juga mengadakan program pelatihan 

yang merupakan kegiatan praktik mengajar di sekolah-sekolah, kegiatan ini 

dimaksudkan agar mahasiswa dapat berlatih mengajar dengan baik dan 

menerapkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan belajar 

mahasiswa yang dilakukan di lapangan atau di sekolah-sekolah untuk 

mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di kampus dengan 

pengalaman praktik di sekolah sehingga target khusus yang merupakan target 

kompetensi program studi dapat tercapai dengan baik. Praktik pembelajaran 

yang dimaksud adalah latihan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran 

yang dilakukan mahasiswa di dalam kelas, mulai dari membuat perencanaan 

pembelajaran (RPP), pelaksanaan atau proses mengajar, dan penilaian hasil 

pembelajaran. Program pengalaman lapangan ini dilakukan selama dua sampai 

tiga bulan, mahasiswa diminta untuk terjun secara langsung ke sekolah dan 

mampu mengikuti tata tertib dan perintah yang diberikan oleh guru. Selain 

mengajar, mahasiswa yang mengikuti program pengalaman lapangan juga 

harus mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai “Implementasi Micro Teaching Kaitannya dengan 

Keterampilan Mengajar pada Program Pengalaman Lapangan (PPL) bagi 

Mahasiswa Program Studi PGSD FKIP UMS Tahun 2013/2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengelolaan laboratorium micro teaching FKIP UMS? 

2. Apa sajakah kegiatan micro teaching yang dilakukan mahasiswa Program 

Studi PGSD? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan micro teaching kaitannya dengan 

keterampilan mengajar mahasiswa dalam pelaksanaan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan laboratorium micro teaching FKIP UMS. 

2. Untuk mengetahui kegiatan micro teaching yang dilakukan mahasiswa 

Program Studi PGSD. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan micro teaching kaitannya dengan 

keterampilan mengajar mahasiswa dalam pelaksanaan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL). 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pendidikan 

baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang 

diharapkan antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya, maupun di bidang 

pengetahuan lain pada umumnya. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang pelaksanaan 

micro teaching kaitannya dengan keterampilan mengajar mahasiswa. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pelaksanaan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat praktis 

Pada tataran praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL), dosen pembimbing 

micro teaching, pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

yaitu: 

a. Bagi Mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

1) Dapat digunakan untuk memberikan pengertian atau pemahaman 

kepada mahasiswa karena dengan adanya pelaksanaan micro 

teaching dapat menambah kompetensi dan keterampilan mengajar 

yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga nantinya dapat digunakan 

sebagai bekal mengajar untuk menjadi guru yang berkompeten dan 
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guru yang mempunyai integritas yang tinggi dalam dunia 

pendidikan.  

2) Dapat digunakan sebagai sarana untuk membentuk guru atau tenaga 

kependidikan yang profesional, baik dalam latihan mengajar di kelas 

maupun dalam pengelolaan administrasi sekolah, sehingga dapat 

menimbulkan kesadaran kepada mahasiswa betapa pentingnya 

mengasah keterampilan diri. 

b. Bagi Dosen Mata Kuliah Micro Teaching 

1) Dapat bermanfaat bagi dosen pembimbing micro teaching dalam 

memberikan pedoman yang rinci tentang pelaksanaan micro teaching 

dalam menyusun dan melaksanakan pembelajarannya sehingga 

nantinya dapat digunakan sebagai acuan terhadap perbaikan 

keterampilan mengajar yang akan dilakukan. 

c. Bagi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

1) Dapat bermanfaat sebagai umpan balik dalam membenahi materi, 

sistim perkuliahan, dan ketentuan dalam micro teaching sebagai 

usaha meningkatkan keterampilan mengajar para calon tenaga 

pendidik profesional. 

 


