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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buchari (2014: 4) mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia terlalu

terfokus pada masalah kurikulum dan mengesampingkan masalah kelemahan

dari proses pembelajaran, terutama pada kelemahan metode penyampaian bahan

pelajaran. Akibatnya kurikulum lebih sering mangalami perombakan sedangkan

perbaikan pada metode pembelajaran jarang dilakukan.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses terpenting dalam kompleks

pendidikan. Dimana pelaksanaan pembelajaran merupakan proses transfer ilmu

kepada siswa terjadi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan proses ini harus

dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi permasalahan yang dapat

mengganggu kelancarannya.

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, seorang guru memiliki banyak

fungsi. Berdasarkan kajian yang dilakukan Mulyasa (2008: 37), peranan guru

dalam proses pembelajaran yitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing,

pelatih, penasehat, pembeharu, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong

kreativitas, pembengkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa

ceritera, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator.  Guru

adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak siswa. Tugas

guru sebagai suatu profesi menuntut guru untuk menyesuaikan kemampuan yang

dimiliki dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik, seorang guru harus

membekali dirinya dengan keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-

keterampilan pendukung. Sehingg a dengan ketermpilan tersebut, seorang guru

dapat dikatakan sebagai guru yang berkualitas dan profesional. Diantara

keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru menurut

konsep James Cooper (Alma, 2014:15) antara lain sebagai berikut:

1. keterampilan menyusun rencana pengajaran

2. keterampilan merumuskan tujuan pengajaran

3. keterampilan menyampaikan bahan pegajaran
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4. keterampilan bertanya

5. keterampilan tentang menyusun konsep atau persiapan mengajar

6. keterampilan mengadakan komunikasi interpersonal

7. keterampilan mengelola kelas

8. keterampilan mengadakan evaluasi

Dalam dunia pendidikan guru masih dianggap sebagai ujung tombak

kemajuan dunia pendidikan. Peranan guru sebagai tenaga pengajar, pendidik dan

fasilitator dalam proses pembelajaran memegang peranan penting dalam

menentukan hasil yang akan dicapai. Karena peranannya yang penting, guru

dituntut untuk kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini seperti

dikemukaan oleh Tuti Tuarsih dalam wawancara dengan Kompas.com (2013)

bahwa rendahnya nilai matematika pada ujian sekolah maupun ujian nasional

dikarenakan kurangnya kreativitas guru dalam proses pengajaran. Selain itu

tingkat kesiapan dasar mengajar merupakan faktor penting dalam keberhasilan

proses pembelajaran.

FKIP merupakan salah satu dari LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga

Keguruan) diharapkan dapat menghasilakan tenaga pendidik yang kompeten dan

berkualitas. Oleh karena itu diperlukan program yang dijadikan sebagai ajang

simulasi untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan

dalam rangka pembentukan guru profesional.  Sehingga dilaksanakan Program

Pengalaman Lapangan (PPL) untuk mewujudkan hal tersebut. PPL merupakan

kegiatan yang dilakukan untuk melatih mahasiswa sebagai calon tenaga

kependidikan agar memiliki kompetensi dan kesiapan yang matang untuk

menghadapi tugas mengajar ketika menjadi seorang guru.

Dalam buku panduan pembelajaran Micro Universitas Negeri Yogyakarta

yang dikutip oleh Siswanto, kesiapan dasar mengajar meliputi: 1) Kesiapan

Membuka dan Menutup Pelajarani kegiatan inti pembelajaran. 2) Kesiapan

Menjelaskan. 3) Kesiapan Memberi Penguatan. 4) Kesiapan Menggunakan

Media dan Alat Pembelajaran. 5) Kesiapan Menyusun Skenario pembelajaran. 6)

Kesiapan Mengadakan Variasi. 7) Kesiapan Membimbing Diskusi. 8) Kesiapan

Mengelola Kelas. 9) Kesiapan Bertanya. 10) Kesiapan Mengevaluasi.
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Selain kesiapan melakukan proses pembelajaran, pemahaman terhadap

permasalahan-permasalahan yang sering terjadi merupakan hal penting untuk

hasil yang baik pada proses pembelajaran. Dengan memahami permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran, guru dapat dengan

mudah mencari solusi yang tepat atau mencari upaya pencegahan agar tidak

muncul permasalahan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Menurut Aryani (2014) dalam proses perencanaan hambatan yang dialami

guru yaitu pada penyusunan RPP, pengembangan RPP, dan kesulitan dalam

menyiapkan media pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran hambatan

yang dialami guru yaitu kesulitan menarik minat siswa untuk bertanya,

kurangnya waktu, rumitnya persiapan, guru kurang mampu mengelola kelas,

siswa banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Sedangkan pada kegiatan

evaluasi hambatan yang dialami guru yaitu pada penyusunan instrumen

penilaian hasil belajar dan mekanisme penilaian hasil belajar siswa (Ningsih:

2012).

Pada dasarnya kemampuan melaksanakan pembelajaran sudah dikuasai

mahasiswa melalui perkuliahan dan praktik microteaching. Idealnya pada saat

PPL, mahasiswa sudah siap untuk mengaplikasikan seluruh ilmu yang selama

perkuliahan. Akan tetapi, pelaksanaan pembelajaran di lapangan sangat berbeda

dengan praktik microteaching. Proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah

cenderung memiliki permasalahan yang beragam, baik ketika persiapan,

pelaksanaan maupun ketika proses evaluasi. Hal inilah menarik peneliti untuk

melakukan penelitian yang berjudul: “Kesiapan Mengajar Mahasiswa

Matematika Tingkat Akhir Universitas Muhammadiyah Surakarta ditinjau

dari Permasalahan Di SMP”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-

masalah berikut.

1. Kurangnya kreatifitas yang dimiliki guru, guru terlalu terpaku pada rumus-

rumus dan pengetahuan yang sudah ada.
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2. Proses pembelajaran yang masih terfokus pada guru.

3. Mahasiswa PPL dihadapkan pada situasi yang berbeda dengan yang

diharapkan, sehingga mereka tidak menyiapkan perangkat pembelajaran

yang baik.

4. Kurangnya pengetahuan akan permasalahan yang dihadapi dilapangan

menjadikan mahasiswa tidak siap dengan solusi yang harus diambil.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan dan untuk membatasi

masalah agar tidak melebar terlalu jauh, maka masalah yang dikaji dalam

penelitian ini dibatasi pada:

1. Kesiapan mengajar mahasiswa yang dimaksud adalah kesiapan dalam

perencanaan, pelaksanaan dan melakukan penilaian.

2. Mahasiwa yang dimaksud adalah mahasiswa tingkat akhir yang telah

melaksanakan PPL tahun ajaran 2015/2016.

3. Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan yang muncul pada

proses pembelajaran, baik pada saat persiapan, pelaksanaan, maupun pada

saat melaksanakan penilaian.

4. Analisis kesiapan mengajar dilakukan dengan cara menarik kesimpulan

berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan pembatasan permasalahan maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan mengajar mahasiswa program studi pendidikan

matematika dalam menyelesaikan permasalahan pada proses perencanaan

pembelajaran?

2. Bagaimana kesiapan mengajar mahasiswa program studi pendidikan

matematika dalam menyelesaikan permasalahan pada proses pelaksanaan

pembelajaran?
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3. Bagaimana kesiapan mengajar mahasiswa program studi pendidikan

matematika dalam menyelesaikan permasalahan pada proses penilaian hasil

pembelajaran?

E. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat

kesiapan mengajar mahasiswa matematika tingkat akhir Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

2. Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi pada proses

pembelajaran matematika di SMP.

b. Untuk mengetahui solusi dari setiap permasalahan yang terjadi pada

proses pembelajaran matematika di SMP.

c. Untuk mengetahui kesiapan mengajar mahasiswa program studi

pendidikan matematika dalam menyelesaikan permasalahan pada proses

pembelajaran.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap

upaya peningkatan kualitas mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik yang

siap pakai.

2. Manfaat praktis

a. Informasi tentang kesiapan mengajar mahasiswa dapat bermanfaat

sebagai umpan balik bagi FKIP UMS khususnya program studi

Pendidikan Matematika dalam membenahi materi, sistem perkuliahan

dan pelaksanaan PPL sebagai usaha meningkatkan kompetensi mengajar

para calon tenaga pendidik profesional.
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b. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PPL, penelitian ini dapat

digunakan sebagai sarana untuk mengetahui gambaran tentang

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran.

c. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan

serta pengalaman dalam mengembangkan disiplin ilmu yang telah

penulis miliki.


