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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

            

A. Latar Belakang Masalah 

 Keterampilan dasar mengajar merupakan aspek penting yang harus dimiliki 

oleh guru agar dapat melaksanakan peranya dalam pengelolaan proses 

pembelajaran. Menurut Nasution ( 2008: 115 ) seorang guru harus menguasai 

keterampilan dalam berbagai gaya mengajar dan harus sanggup menjalankan 

berbagai perannya, artinya bahwa seorang guru harus menguasai berbagai 

keterampilan mengajar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan 

inovatif.  

 Dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

disebutkan bahwa tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menegah. Dari tiga penjelasan tugas utama guru dan dosen diawal 

tersebut (mendidik, mengajar, membimbing) banyak terjadi didalam kegiatan 

proses belajar mengajar. Seorang guru harus mampu membangkitkan partisipasi 

peserta didik dalam belajar, sehingga proses kegiatan pembelajaran dapat 

berlangsung secara optimal. Kompetensi guru merupakan seperangkat 

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

dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi 

guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

serta pendidikan anak usia dini yang meliputi: kompetensi pedagogik, 

kepribadian, profesional, dan sosial.   

 Dengan menguasai keterampilan dasar mengajar guru dapat melaksanakan 

tugasnya sebagai guru  profesional dalam mengembangkan potensi peserta didik 

agar dapat tercapainya tujuan pendidikan. Guru yang berkompeten akan lebih 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu dalam 
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pengelolaan kelasnya, sehingga hasil belajar siswa dapat tercapai secara 

optimal.Turney (1973) mengukapkan 8 keterampilan mengajar yang sangat 

berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya, 

memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup 

pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar 

kelompok kecil dan perorangan.  

 Dalam kegiatan proses pembelajaran guru menentukan terlebih dahulu 

rencana pembelajaran yang paling efektif dengan meperhatikan latar belakang 

pengetahuan peserta didik dan tujuan pembelajaran, karena setiap peserta didik 

memiliki kemampuan yang berbeda didalam menyerap informasi dan berbeda 

dalam cara menunjukan kemampuannya dalam memahami pengetahuan. Karena 

dalam pembelajaran guru memiliki andil yang sangat besar terhadapat 

keberhasilan pembealajaran disekolah minat, bakat, kemampuan dan potensi yang 

dimilki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan 

guru, sehingga harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan 

kemudahan belajar bagi peserta didik agar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan,dengan melakukan berbagai inovasi mulai dari menciptakan 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan.  

 Pada pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran di kelas IV SD N 03 

Nglebak guru terkadang tidak membuat rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

setiap kegiatan pembelajaran sehingga pelaksanaan pembelajaran terkadang 

menjadi tidak sistematis karena tidak adanya pedoman dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang efektif dapat tercipta apabila peran dari 

penididik dapat secara optimal serta harus menguasai berbgai keterampilan dasar 

guru, strategi pembelajaran dan meciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

menyenangkan, hal ini sudah dilaksanakan guru dalam kegiatan pembelajaran 

dikelas IV namun dalam pelaksanaanya masih kurang optimal. Berdasarkan 

uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan “Analisis Keterampilan Dasar 

Mengajar Guru dalam Pembelajaran di Kelas IV SD N 03 Nglebak, 

Tawangmangu ”. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas fokus penelitian analisis 

keterampilan dasar mengajar yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan keterampilan dasar mengajar guru dalam 

pembelajaran di kelas IV SD N 03 Nglebak, Tawangmangu? 

2. Keterampilan dasar mengajar apa saja yang sering digunakan dalam 

pembelajaran di kelas IV SD N 03 Nglebak, Tawangmangu? 

3. Sejauh mana  kriteria pelaksanaan keterampilan dasar mengajar dilaksanakan 

di kelas IV SD N 03 Nglebak, Tawangmangu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari fokus masalah diatas dapat ditarik tujuan penelitian untuk mendeskripsikan : 

1. Pelaksanaan keterampilan dasar mengajar guru dalam pembelajaran dikelas 

IV SD N 03 Nglebak, Tawangmangu. 

2. Keterampilan dasar mengajar yang sering digunakan dalam pembelajaran 

dikelas IV SD N 03 Nglebak, Tawangmangu. 

3. Sejauh mana kriteria pelaksanaan keterampilan dasar mengajar (Baik, Cukup, 

dan Kurang) dikelas IV SD N 03 Nglebak, Tawangmangu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis untuk 

mengetahui keterampilan dasar mengajar guru pada pembelajaran dan 

sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

  Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi guru untuk meningkatkan 

keterampilan dasar mengajar, agar dapat menciptakan suasana kegiatan 

pembelajaran yang efektif. 
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b. Bagi Kepala Sekolah 

  Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam mengadakan 

pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan dasar 

mengajar guru, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar 

dan dapat tercapainya tujuan pendidika nasional. 

c. Bagi Peneliti  

  Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan 

langsung serta dapat memahami keterampilan dasar mengajar guru, 

sekaligus dapat pula menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya 

dengan kesamaan topic penelitian. 
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