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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam masyarakat, peran guru sangat penting dalam mendidik 

anak didik di dalam kelas. Dalam hal ini, seorang guru harus menjadi 

motivator dan inspirator bagi peserta didiknya. Guru harus dapat 

melahirkan manusia-manusia yang mampu melakukan hal-hal yang baru, 

tidak sekedar mengulang apa yang dilakukan generasi sebelumnya, 

sehingga bisa menjadi manusia kreatif, inovatif, penemu, penjelajah, 

cerdas, dan berkarakter kuat.
1
 

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Rahmadi yang berjudul 

menjadi guru profesional, beliau menulis bahwa seorang guru harus 

dengan sadar diri untuk terus belajar. Baik kompetensi pedagogik maupun 

profesionalisme. Seorang guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya 

baik itu di kelas maupun di luar kelas.
2
  

Banyak dari guru baru yang kurang terlatih dan belum memiliki 

banyak pengalaman dalam mengajar sehingga perlu banyak penyesuaian 

ketika masih awal mengajar. Dan yang demikian itu menyebabkan para 

siswa kurang optimal dalam menerima pelajaran. Hal tersebut terlihat dari 
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suasana kelas yang kurang terkontrol, guru menjadi bulan-bulanan siswa 

dan lain sebagainya.  

Dalam hal tersebut calon guru dituntut untuk terus berlatih dan 

mencari sebanyak mungkin pengalaman dalam praktek mengajar agar 

sanggup mengatasi masalah-masalah yang timbul ketika berada dalam 

kelas nanti. 

Salah satu upaya untuk mengasah potensi seseorang adalah 

melatihnya sedari SMA atau yang setara di mana anak sudah memiliki 

pilihan untuk menentukan akan menjadi apa ketika besar nanti. Dan salah 

satu cita-cita itu adalah untuk menjadi seorang guru. Dengan adanya 

keinginan tersebut seorang anak dapat masuk ke sekolah SMA atau yang 

setara denganya yang memiliki basis guru dan memiliki program 

                  (dalam hal ini membahas tentang Praktek Pengalaman 

Lapangan).  A                bisa juga disebut dengan praktek mengajar 

di mana seorang santri berlatih mengajar di depan adik kelas mereka. Para 

santri yang mendapat kewajiban melaksanakan kegiatan                   

harus mempersiapka       d (persiapan) terlebih dahulu. 

         yang sudah dipersiapkan dengan matang dan kreatif akan 

menjadikan pesan-pesan atau pelajaran yang diajarkan tersampaikan 

dengan baik dan menarik. Sehingga suasana kelas menjadi tidak tegang 

dan siswa menjadi fokus dalam menerima apa yang disampaikan. 

Kegiatan                   (Praktek Pengalaman Lapangan) 

merupakan kesempatan bagi santri yang bercita-cita untuk menjadi 
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seorang guru untuk dapat berlatih mengajar di hadapan santri lain dan 

memperoleh ilmu mengajar dari berbagai kritikan dan saran dari teman-

teman dan      ah yang membimbingnya. Kegiatan tersebut juga 

merupakan sebuah kegiatan yang dapat menunjang potensi dan 

ketrampilan santri untuk menjadi guru yang profesional. 

Terdapat sekolah yang telah melahirkan alumni-alumni berpotensi 

dan berhasil menjadi seorang guru di beberapa lembaga pendidikan, 

bahkan sebelum santri yang ada di sekolah tersebut lulus, sudah terdapat 

lembaga yang meminta untuk mengirimkan beberapa santrinya mengabdi 

mengajar di lembaganya. Sekolah yang dimaksudkan tersebut adalah 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. Pondok Pesantren tersebut 

merupakan salah satu lembaga yang maju dan berpengalaman dalam 

kegiatan                  .  

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti 

kegiatan tersebut di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta dengan 

judul “Pelaksanaan  Amaliyah T       (Praktek Pengalaman Lapangan) di 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta Pada Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2015/2016” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan                   
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(Praktek Pengalaman Lapangan) di Pondok Pesantren Ta’mirul  Islam 

Surakarta pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah di 

atas adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan                   (Praktek 

Pengalaman Lapangan) di Pondok Pesantren Ta’mirul  Islam Surakarta 

pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam 

segi akademis maupun dari segi praktis. 

Dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi  

Fakultas Agama Islam,  memberi sumbangan wawasan tentang 

pelaksanaan                   (Praktek Pengalaman Lapangan) yang 

dilaksanakan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tegalsari Surakarta. 

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  bagi 

pihak-pihak terkait. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi guru 

maupun pihak lain yang menginginkan dan peduli dalam pelaksanaan 

                  sebagai latihan untuk menjadi seorang guru. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatnya efektivitas pelaksanaan 

                . 


