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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan komponen utama yang berpengaruh dalam

peningkatan mutu pendidikan dan faktor penentu bagi keberhasilan

pendidikan di sekolah, karena guru merupakan sentral serta sumber kegiatan

belajar mengajar. Peranan guru sangat menentukan terutama dalam usaha

peningkatan mutu pendidikan formal. Seorang guru berkualitas di dalam tiap-

tiap kelas adalah suatu bagian terpenting untuk memperkuat pendidikan dan

memaksimalkan prestasi siswa. Pengajaran efektif dan pengiriman instruksi

berkualitas adalah tujuan kritis dan kekal tentang pengembangan para guru

profesional. Oleh karena itu, kualitas pengembangan profesional yang tinggi

merupakan komponen utama dalam hampir setiap proposal modern untuk

meningkatkan mutu pendidikan (Suliyatun. N dkk, 2013).

Pada pelaksanaan kegiatan pendidikan, calon guru menitikberatkan

pada salah satu komponen yang sangat penting yaitu komponen pedagogik.

Menurut Badan Standart Nasional Pendidikan (2006), yang dimaksud dengan

kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan pesera didik

yang meliputi 1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 2)

pemahaman tentang peserta didik, 3) pengembangan kurikulum/silabus, 4)

perancangan pembelajaran, 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan

dialogis, 6) evaluasi hasil belajar dan 7) pengembangan peserta didik untuk
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mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Tugas guru bukan

hanya mengajar untuk menyampaikan atau menstransformasikan pengetahuan

kepada siswa di sekolah, melainkan guru mengemban tugas untuk

mengembangkan kepribadian peserta didiknya secara terpadu baik

mengembangkan mental  maupun mengembangkan keterampilan hidup

sehingga siswa mampu menghadapi segala permasalahan hidupnya di

lingkungan masyarakat (Sadulloh, 2010).

Pendapat yang menyatakan bahwa mengajar adalah proses

penyampaian atau penerusan pengetahuan, sudah ditinggalkan oleh banyak

orang. Mengajar lebih sering dimaknai sebagai perbuatan yang komplek,

yaitu penggunaan secara integratif sejumlah keterampilan untuk

menyampaikan pelajaran, sedangkan aplikasinya secara unik dipengaruhi

oleh semua komponen belajar mengajar. Komponen yang dimaksud dalam

mengajar yaitu tujuan yang ingin dicapai, pesan yang ingin disampaikan,

subjek didik, fasilitas dan lingkungan belajar. Guru harus dapat menguasai

diri sendiri dan para peserta didiknyaagar proses pembelajaran dapat

berlangsung, maka siswa diharapkan memiliki kompetensi yang diajarkan

dan biasanya diposisikan sebagai subjek belajar, sedangkan guru sebagai

fasilitator (Mursell. J dan Nasution, 2006)

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah salah satu

perguruan tinggi yang menyelenggarakan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan yang membuka berbagai progam studi pendidikan diantaranya

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan
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Bahasa Dan Sastra Indonesia (PBSID), Pendidikan Matematika, Pendidikan

Biologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD), Pendidikan Ekonomi-Akutansi dan Pendidikan Geografi. Pada

masing-masing program studi pendidikan tersebut, memiliki perbedaan

sendiri dalam  mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya.

Sesuai dengan program studi pendidikan, mahasiswa dilatih untuk

menjadi seorang calon guru yang profesional dan ahli sesuai dengan

bidangnya terutama Prodi Pendidikan Biologi karena biologi sendiri

merupakan salah satu bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang sangat

besar hubungannya untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPA

juga berperan penting dalam usaha menciptakan manusia yang berkualitas.

Biologi lebih menekankan kegiatan belajar mengajar, mengembangkan

konsep dan keterampilan proses siswa dengan berbagai metode mengajar

yang sesuai dengan bahan kajian yang diajarkan. Prodi Pendidikan Biologi

sangat diperlukan strategi pembelajaran yang tepat yang dapat melibatkan

siswa seoptimal mungkin baik secara intelektual maupun emosional, karena

pengajaran biologi menekankan pada keterampilan proses.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS memiliki suatu cara atau

usaha untuk menghasilkan mahasiswa yang profesional dan kompeten dalam

mengajar. Salah satu usaha tersebut diantaranya dengan adanya pembekalan

penguasaan materi dan mengajar sebelum mahasiswa praktik di sekolah. Ada

tiga hal mengenai teori dimensi kompetensi menjadi guru adalah 1) sifat

kepribadian yang luhur, 2) penguasaan bidang studi dan 3) keterampilan
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mengajar atau keterampilan pendidikan. Berdasarkan tiga dimensi tersebut,

dimensi yang ketiga merupakan ciri khas dari sarjana pendidikan dan yang

membedakannya dengan sarjana bidang lainnya. Salah satu program

pembekalan yang sudah direliasasikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan UMS yaitu microteaching.

Pengajaran mikro (microteaching), merupakan mata kuliah yang

bertujuan melatih mahasiswa untuk menerapkan teori pembelajaran dalam

jumlah yang kecil (mikro) sebagai simulasi proses pembelajaran dimana

mahasiswa praktikan berperan sebagai guru dan mahasiswa lainnya sebagai

peserta didik.Microteachingmencakup beberapa keterampilan mengajar yang

didapatkan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di semester VI dan mata

kuliah ini wajib ditempuh bagi mahasiswa program studi pendidikan salah

satunya yaitu pendidikan biologi. Kemampuan yang diperoleh dalam

mengikuti kegiatan microteaching adalah keterampilan dalam mengajar,

diantaranya 1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 2)

keterampilan menjelaskan, 3) keterampilan bertanya, 4) keterampilan

memberi penguatan, 5) keterampilan menggunakan media pembelajaran, 6)

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 7) keterampilan

mengelola kelas, 8) keterampilan mengadakan variasi dan 9) keterampilan

mengajar perorangan dan kelompok kecil. (Suwarna dkk, 2006)

Kegiatan microteaching pada Prodi Pendidikan Biologi juga

merupakan program pendidikan yang terfokus pada pembekalan berbagai

keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk menjadi seorang
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guru. Kurikulum pada Prodi Pendidikan Biologi telah disesuaikan dengan

rambu-rambu pendidikan yaitukurikulum 2013 yang memberikan

pemahaman tentang keterampilan mengajar dan penyusunan pembelajaran,

sehingga dapat membekali mahasiswa nantinya setelah selesai studi untuk

menjadi lulusan yang siap mengajar. Sarana dan prasarana pendukung

kegiatan Pembelajaran telah disediakan untuk melaksanakan kurikulum

tersebutdiantaranya penyediaan laboratorium yang memadai (microteaching),

namun dalam pelaksanaannya saat ini belum diketahui bagaimana tingkat

keterampilan dasar mengajar mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi tahun

akademik 2013/2014 yang telah menempuh proses perkuliahan tersebut. Hal

ini menyebabkan tidak diketahuinya keberhasilan program pembelajaran serta

pelaksanaan kurikulum 2013 di Prodi Pendidikan Biologi yang terkait dengan

penyiapan kompetensi mengajar mahasiswa. Oleh sebab itu, peneliti tertarik

untuk meneliti tentang kemampuan keterampilan mengajar mahasiswa

ProdiPendidikan Biologi pada kegiatan microteaching.

Beberapa hasilpenelitian yang relevan untuk memperkuat penelitian ini,

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siswanto UNY (2010), menyimpulkan

bahwa keterampilan mengajar mahasiswa Program Studi Akutansi angkatan

2007 FISE Universitas Negeri Yogyakarta dari segi keterampilan membuka

pelajaran, penguasaan dan penyampaian materi, interaksi dan skenario

pembelajaran, penguasaan bahasa, penampilan dan alokasi waktu, evaluasi

serta menutup pelajaran adalah terampil, sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Chamundeswari and Franky. D (2013) menyimpulkan bahwa ‘micro
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teaching training technique has a positive influence on the teaching

performance of student-teachers and to improve the skills in teaching and to

help student-teachers emerge as effective and competent teachers’. Teknik

pelatihan microteaching memiliki pengaruh positif pada pengajaran kinerja

murid-guru dan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengajar dan

membentuk siswa-guru menjadi efektif dan guru yang berkompeten.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengadakan

penelitian untuk mengetahui sejauh mana potensi mahasiswa dalam

kemampuan keterampilan dasar mengajar ditinjau dari kompetensi mengajar

melalui kegiatan microteaching, dengan judul “KEMAMPUAN

KETERAMPILAN MENGAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UMS PADA KEGIATAN

MICROTEACHING TAHUN AKADEMIK 2013/2014”.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu dibatasi permasalahannya

sebagai berikut :

1. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan

biologi FKIP UMS

2. Obyek dalam penelitian ini adalah kemampuan keterampilan mengajar

mahasiswa pada kegiatan micro teaching

3. Parameter dalam penelitian ini adalah

Kemampuan keterampilan mengajar mahasiswa pada kegiatan

microteaching ditinjau dari kompetensi pedagogik yang meliputi 1)

keterampilan membuka pelajaran, 2) keterampilan verbal dan non verbal,

3) keterampilan menggunakan media pembelajaran, 4) keterampilan
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memilih metode yang sesuai, 5) keterampilan menjelaskan, 6) kerampilan

bertanya, 7) keterampilan mengadakan penjajagan), 8) keterampilan

memberi motivasi dan 9) keterampilan menutup pelajaran.

C. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

suatu permasalahan yaitu bagaimanakah kemampuan keterampilan mengajar

mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS pada kegiatan

microteaching tahun akademik 2013/2014?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keterampilan mengajar

mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS pada kegiatan

microteaching tahun akademik 2013/2014.

E. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis yaitu diharapkan

dapat memperjelas penelitian mengenai kemampuan keterampilan

mengajar mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS pada kegiatan

microteaching tahun akdemik 2013/2014.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pendidik

1) Sebagai bahan pertimbangan dan sumber data bagi guru atau

dosen pembimbing guna perbaikan dan peningkatan perannya

dalam kegiatan microteaching.

2) Memberikan ide-ide baru yang berhubungan dengan

peningkatan pengajaran microteaching agar lebih kreatif dan

berkompeten terutama pada kegiatan microteaching berikutnya.

b. Bagi Peneliti

1) Mengetahui keterampilan-keterampilan mengajar yang di

peroleh mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS tahun

akademik 2013/2014 setelah melalui mata kuliah microteaching.

2) Mengetahui pendapat mahasiswa dan dosen pembimbing

tentang kegiatan microteaching .

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

1) Memberikan pengetahuan arti penting dari kegiatan

microteaching dan manfaat yang berguna bagi mahasiswa calon

pendidik.

2) Memberikan inspirasi kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti

tentang keterampilan mengajar guru atau pelaksanaan

microteachingyang lebih inovatif.

3) Sebagai bahan pedoman dalam penelitian selanjutnya yang

sejenis.


