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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia untuk 

meningkatkan taraf kehidupan, kualitas sumber daya manusia serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga setiap manusia berhak memperoleh 

pendidikan dan berkembang. Banyak usaha yang ditempuh pemerintah dalam 

rangka meningkatkan  sumber  daya  manusia,  salah satunya dengan adanya 

program wajib belajar sembilan tahun yang berperan terhadap kemajuan 

pendidikan. Kemajuan pendidikan ini dipengaruhi oleh peran penting salah 

satunya adalah guru, sebagaimana peran guru yang dikemukakan oleh bapak 

pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang mencakup Ing Ngarsa Sung Tuladha 

(di depan memberi teladan), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah memberi 

prakarsa) dan Tut Wuri Handayani (di belakang menjadi dorongan).  

Guru  merupakan  profesi yang strategis  dalam  rangka  mencerdaskan 

kehidupan  bangsa.  Guru  mempunyai  peranan yang sangat  penting  dalam  

peningkatan mutu  pendidikan,  karena  guru merupakan  salah  satu  komponen  

manusiawi  dalam proses belajar mengajar, yang berperan dalam proses 

pembentukan sumber daya manusia  yang  potensial  di  bidang  pembangunan. 

Guru professional memerlukan kesiapan yang matang yang harus dimiliki oleh 

calon guru. Menurut Slameto (2010: 113) kesiapan adalah seluruh kondisi 

seseorang terhadap suatu situasi yang membuatnya siap dalam memberikan 

jawaban/respon dengan cara tertentu. Menurut Cronbach (dalam  Soemanto 

2006: 191) kesiapan adalah segenap sifat atau kekuatan yang membuat 

seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Kesiapan merupakan kemampuan 

yang baik untuk merespon atau bereaksi terhadap situasi tertentu. 

Kesiapan calon guru menjadi guru profesional merupakan hal yang 

penting, karena kesiapan menentukan kemajuan dan keberhasilan calon guru 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga nantinya akan 

menentukan tingkat mutu pendidikan. Seseorang yang mempunyai kesiapan 
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dalam suatu pekerjaan maka akan memperoleh hasil yang lebih baik 

dibandingkan yang tidak memiliki kesiapan pada suatu pekerjaan. Kesiapan 

mendorong calon guru untuk terlibat aktif dan mengembangkan kegiatan 

pembelajaran, terlebih lagi karena guru sebagai pendidik, pembimbing, 

motivator, inovator, fasilitator. Kesiapan menjadi guru sangat penting, namun 

kenyataannya peranan guru tersebut belum sesuai dengan harapan. Hasil 

observasi awal dilakukan pada bulan Oktober, peneliti melakukan wawancara 

kepada 50 mahasiswa FKIP Matematika UMS angkatan 2013 dengan substansi 

pertanyaan apakah mereka siap menjadi seorang guru, diperoleh data 21 

mahasiswa menjawab sudah siap menjadi guru dan 29 mahasiswa menjawab 

belum siap menjadi guru.  

Kesiapan mahasiswa menjadi guru dipengaruhi oleh faktor yang 

bersumber dari diri sendiri dan lingkungan.  Faktor yang bersumber dari diri 

sendiri yaitu kemampuan melaksanakan pembelajaran, minat yang dimiliki, 

motivasi, bakat dan  kemampuan sosial. Faktor yang bersumber dari lingkungan 

yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam bidang 

pendidikan, ilmu pengetahuan, pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran,  

informasi pekerjaan, ekspektasi masuk dunia kerja, sarana prasarana belajar, 

lingkungan keluarga, pengalaman kerja, pendidikan formal. 

Dari beberapa faktor tersebut, salah satu faktor  yang mempengaruhi 

kesiapan mahasiswa menjadi guru adalah kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran merupakan 

hal yang penting karena guru sebagai pembimbing, motivator, inovator, 

fasilitator membentuk watak dan mutu kehidupan peserta didik sehingga taraf 

kehidupan dan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat. Pembelajaran 

mengandung serangkaian kegiatan guru dan peserta didik dengan hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif. Pelaksanaan pembelajaran 

yang baik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal.  

Selain kemampuan melaksanakan pembelajaran, pemanfaatan TIK 

sebagai media pembelajaran merupakan hal yang penting. Perkembangan TIK 

yang pesat berdampak pada pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 
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belajar mengajar, kondisi ini berpengaruh pada kebiasaan dan budaya 

pendidikan yang dikelola selama ini. Guru harus dapat menggunakan alat atau 

media pembelajaran yang tersedia di sekolah yang disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang 

pendidikan sudah merupakan keharusan untuk memfasilitasi dan mempermudah 

dalam proses pembelajaran. Selain mampu menggunakan media pembelajaran 

yang tersedia, guru diminta dapat mengembangkan media pembelajaran. 

Faktor lain yang mempengaruhi kesiapan menjadi guru adalah 

kemampuan sosial. Guru sebagai panutan bagi masyarakat harus mengenal dan 

mengamalkan nilai yang berkembang dan dianut di masyarakat sekitar, jika ada 

nilai yang bertentangan maka guru harus bersikap secara tepat sehingga tidak 

terjadi benturan nilai antara guru dengan masyarakat. Kemampuan sosial 

berkaitan dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi 

dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, guru berperilaku santun, mampu 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Kemampuan 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik kepada peserta didik, 

sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orangtua dan wali peserta didik, 

masyarakat sekitar sekolah dan tempat sekitar pendidik tinggal serta pihak yang 

berkepentingan dengan sekolah diperlukan oleh guru untuk memperlancar 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemampuan sosial guru tampak ketika 

bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat.  

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa menjadi 

guru yang telah dijelaskan diatas, hasil penelitian terdahulu tetang kesiapan 

belum diselesaikan secara optimal. Hasil penelitian Jusoh Rosnani (2012) 

tentang kesiapan menyimpulkan bahwa kesiapan menjadi guru pada tingkat 

cukup. Kurangnya kesiapan calon guru dalam penggunaan pengetahuan 

pedagogik dan kemampuan  melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang 

dimiliki belum optimal. Hasil penelitian Frasetyana  Anita Diah  (2015) tentang 

kemampuan melaksanakan pembelajaran menyimpulkan bahwa keterampilan 

dasar mengajar mahasiswa masih perlu ditingkatkan, keterampilan tersebut yaitu 

ketrampilan membuka pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi 
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penguatan, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi 

kelompok, keterampilan mengelola kelas dan ketrampilan menutup pelajaran. 

Selain penelitian diatas, hasil penelitian Syukur Imam Abdul (2014) 

menyimpulkan profesionalisme guru dalam mengimplementasikan ICT 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang masih relatif rendah, pendapat siswa 

SD, SMP, SMA, dan SMK terhadap profesionalisme guru dalam 

mengimplementasikan ICT masih belum optimal, mayoritas guru SD, SMP dan 

SMA masih kurang kemampuan dalam penguasaan TIK dan minimnya pelatihan 

TIK juga dirasakan menjadi kendala bagi guru, sehingga kesiapan dalam 

menggunakan TIK dalam pembelajaran masih kurang. Hasil penelitian Yuliani 

Nelpa Fitri (2013) menyimpulkan bahwa lingkungan sosial di sekitar sekolah 

masih kurang baik, motivasi belajar juga masih rendah. Sehingga keinginan, 

hasrat, kebutuhan untuk belajar dan harapan akan cita-cita yang mereka inginkan 

masih rendah. 

Seiring dengan perkembangan waktu, mahasiswa sebagai pribadi akan 

mengalami perubahan, baik dari segi intelegensi, cita-cita maupun motivasi. 

Perubahan tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap aspek 

kehidupannya termasuk dalam kesiapan untuk menjadi guru. Kegiatan Magang 

Asisten Guru yang sudah terlaksana, belum tentu membuat mahasiswa siap 

menjadi seorang guru. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengetahui 

sejauh mana kesiapan mahasiswa menjadi guru. Oleh karena itu peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Program Magang Asisten Guru terhadap 

Kesiapan Mahasiswa Menjadi Guru di FKIP Matematika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi menjadi sepuluh. 

1. Kesiapan mahasiswa menjadi guru yang belum sesuai harapan. 

2. Keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran masih perlu ditingkatkan. 

3. Kemampuan mahasiswa dalam pemanfaatan TIK sebagai media 

pembelajaran yang kurang. 
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4. Kemampuan sosial mahasiswa perlu ditingkatkan. 

5. Program Magang Asisten Guru belum menjamin kesiapan mahasiswa 

menjadi guru. 

6. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan pendidikan perlu 

ditingkatkan. 

7. Motivasi seseorang yang masih rendah 

8. Pengalaman mengajar yang masih kurang. 

9. Kesadaran tugas seorang guru masih perlu ditingkatkan. 

10. Minat menjadi guru masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini difokuskan pada kesiapan. Kesiapan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kesiapan mahasiswa dengan faktor yang mempengaruhi 

yaitu program magang asisten guru yang dibatasi pada kemampuan 

melaksanakan pembelajaran, pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran dan 

kemampuan sosial. 

 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini dirumuskan menjadi empat. 

1.   Adakah  kontribusi kemampuan melaksanakan pembelajaran, pemanfaatan 

TIK sebagai media pembelajaran dan kemampuan sosial terhadap kesiapan  

menjadi guru mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2013 ? 

2.   Adakah kontribusi kemampuan melaksanakan pembelajaran terhadap 

kesiapan  menjadi guru mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2013 ? 

3.   Adakah kontribusi pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran terhadap 

kesiapan  menjadi guru mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2013 ? 

4.   Adakah kontribusi kemampuan sosial terhadap kesiapan  menjadi guru 

mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2013 ? 
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E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki empat tujuan. 

1. Untuk menguji kontribusi kemampuan melaksanakan pembelajaran, 

pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran dan kemampuan sosial 

terhadap kesiapan  menjadi guru mahasiswa Pendidikan Matematika 

angkatan 2013. 

2. Untuk menguji kontribusi kemampuan melaksanakan pembelajaran 

terhadap kesiapan  menjadi guru mahasiswa Pendidikan Matematika 

angkatan 2013. 

3. Untuk menguji kontribusi pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran 

terhadap kesiapan  menjadi guru mahasiswa Pendidikan Matematika 

angkatan 2013. 

4. Untuk menguji kontribusi kemampuan sosial terhadap kesiapan  menjadi 

guru mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat Teoritis 

Hasil  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  untuk menumbuhkan kesiapan 

mahasiswa menjadi guru matematika. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai  tempat  penerapan  ilmu  pengetahuan  yang  telah  didapat  di 

bangku kuliah. 

b.   Bagi  lembaga terkait 

Sebagai  bahan  pertimbangan  dalam menentukan  kebijakan 

pendidikan  dalam  menyiapkan  lulusan  calon  guru  yang berkualitas  

dan  siap  akan  tanggung  jawabnya  sebagai  guru. Menambah pustaka 

sebagai literatur bagi penelitian yang relevan. 

c.  Bagi pembaca  

Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  acuan  bagi mahasiswa    

untuk  meningkatkan kesiapan  menjadi guru yang profesional. 


