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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang 

mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. 

Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan 

sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa 

dan negara. Salah satu komponen yang penting dalam pendidikan adalah guru 

(Kunandar, 2009).  

Guru merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Guru 

adalah sales agent dari lembaga pendidikan. Baik atau buruknya perilaku atau 

cara mengajar guru akan sangat mempengaruhi citra lembaga pendidikan, oleh 

sebab itu sumber daya guru ini harus dikembangkan baik melalui pendidikan 

dan pelatihan (Alma, 2009). Sedangkan menurut Kunandar (2009) guru 

merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

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

pendidikan menengah. 

Guru merupakan pendidik profesional yang harus melaksanakan 

tugasnya dengan baik dan bermutu (Mulyasa, 2014). Sebagai pendidik 

profesional, seorang guru perlu menyadari tugas utama pendidik antara lain: 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik (Tabany, 2014). Untuk kepentingan tersebut guru 

harus mampu membekali peserta didik  dengan berbagai kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Dalam hal ini guru harus senantiasa menekankan lima pilar 

dalam setiap pembelajaran, yakni learning to know, learning to do, learning to 

live together, learning to be , learning to iman and taqwa (Mulyasa, 2014).  

Menurut Sanjaya (2010) peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh 

dengan berbagai cara antara lain peningkatan kompetensi guru, perubahan 
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kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian, penyediaan bahan 

ajar, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 

2007 mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru 

menyebutkan bahwa dalam pasal 1 ayat 1 setiap guru wajib memenuhi standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. 

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi 

utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan 

yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas 

mengajarnya dengan berhasil (Uno, 2007). Guru yang profesional harus 

memiliki keahlian serta keterampilan, tidak cukup dengan menguasai materi 

pelajaran saja tetapi juga harus bisa mengayomi murid dan selalu memotivasi 

murid untuk menjadi lebih baik. Guru profesional selalu mengembangkan 

dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya (Yamin, 2006). 

Indonesia emas ditandai dengan era globalisasi dan pasar bebas yang 

penuh dengan tantangan dan permasalahan, sehingga menuntut pendidikan 

untuk menyiapkan sumber-sumber manusia yang berkualitas (Mulyasa, 2014). 

Ditangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara 

akademis, skill ( keahlian), kematangan emosional, dan moral serta spiritual. 

Realitas menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia dinilai masih 

memprihatinkan. Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan 

persaingan dan ketidakpastian, dibutuhkan guru yang visioner dan mampu 

mengelola proses belajar mengajar secara efektif dan inovatif (Kunandar, 

2009). 

Menurut Uno (2006) keterampilan mengajar guru merupakan salah satu 

jenis keterampilan yang harus dikuasai guru. Dengan memilliki keterampilan 

mengajar, guru dapat mengelola proses pembelajaran dengan baik yang 

berimplikasi pada peningkatan kualitas lulusan sekolah. Keterampilan 

mengajar adalah sejumlah kompetensi guru yaang menampilkan kinerjanya 
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secara profesional  (Kunandar, 2009). Kemampuan profesional guru meliputi 

merancang dan merencanakan program pembelajaran, mengembangkan 

program pembelajaran, mengelola pelaksanaan program pembelajaran, menilai 

proses dan hasil pembelajaran, dan mendiagnosis faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran (Soedijarto, 2005).  

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan  

interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung  

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar (Rustaman dalam Abi 

Krida P.,  2012).  Sedangkan  IPA merupakan suatu deretan konsep serta 

skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, dan tumbuh sebagai hasil 

eksperimentasi dan observasi, serta berguna untuk diamati dan 

dieksperimentasikan lebih lanjut (James Conant dalam Ninong Santika, 2014).  

Roller dalam Sumaji (2007) lebih lanjut menyatakan bahwa IPA (sains) 

didefinisikan sebagai suatu deretan konsep serta skema koseptual yang 

berhubungan satu sama lain, dan yang tumbuh sebagai hasil eksperimentasi 

dan observasi. Sehingga pelaksanaan pembelajaran IPA bertujuan agar siswa 

mampu menguasai konsep-konsep IPA dan saling keterkaitanya serta mampu 

menggunakan metode-metode ilmiah untuk memecahkan masalah.  

Yogaswara (2010) telah melakukan penelitian yang menyatakan bahwa 

dalam melaksanakan kinerja guru ada beberapa indikator yang harus dimiliki 

yaitu: 1) kemampuan dalam membuat perencanaan dan persiapan mengajar; (2) 

penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa; (2) penguasaan metode 

dan strategi mengajar; (3) pemberian tugas-tugas kepada siswa; (4) 

kemampuan mengelola kelas; (5) kemampuan melakukan penilaian dan 

evaluasi. 

Nasution (dalam Nani Sumiah, 2013) mengungkapkan “seorang guru 

harus menguasai keterampilan dalam berbagai gaya mengajar dan harus 

sanggup menjalankan berbagai perannya”. Dalam proses belajar mengajar guru 

tidak hanya dituntut untuk dapat mentransfer ilmu tetapi guru juga dituntut 

untuk dapat mengembangkan proses pembelajaran semaksimal mungkin agar 

pembelajaran menjadi berkualitas. 
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Hasil beberapa penelitian dikemukakan bahwa keterampilan mengajar 

merupakan pengetahuan yang sangat penting dan harus dirniliki oleh seorang 

guru maupun calon guru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasanah 

(2017) menyatakan bahwa keterampilan mengajar perlu dimiliki oleh seorang 

guru agar tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, sistematis, dan 

menyenangkan. Sejalan dengan penelitian dari Ambarwati (2016) bahwa 

komponen keterampilan mengajar yang harus dimiliki seorang pengajar, yaitu : 

(1) keterampilan memberi penguatan, (2) keterampilan bertanya, (3) 

keterampilan menggunakan variasi, (4) keterampilan menjelaskan, (5) 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (6) keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perseorangan, (7) keterampilan mengelola kelas, dan (8) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok.  

SMPN 1 Gatak merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Sukoharjo 

yang sudah menerapkan pelaksanaan Kurikulum 2013. Namun pelaksanaannya 

hanya diterapkan untuk jenjang kelas VII & VIII sedangkan untuk jenjang 

kelas IX masih menggunakan KTSP. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang 

berbasis karakter dan kompetensi guru dituntut untuk selalu meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam rangka melaksanakan tugas 

profesinya. Guru harus senantiasa meng-up-date pengetahuan dan 

pemahamannya agar dalam melaksanakan tugas utamanya sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, karakteristik peserta didik, dan sesuai pula dengan 

perkembangan teknologi yang berlangsung sangat pesat dewasa ini. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai keterampilan mengajar yang harus dimilliki oleh guru 

IPA dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pendidikan. Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Keterampilan Mengajar 

Guru IPA di SMPN 1 Gatak Sukoharjo Tahun Ajaran 2017/2018”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan 

penelitian. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian : Guru IPA SMPN 1 Gatak Sukoharjo 

2. Obyek penelitian  : Keterampilan Mengajar Guru 

3. Parameter  :  

a.  Keterampilan membuka pelajaran 

b.  Keterampilan menjelaskan 

c.  Keterampilan bertanya 

d.  Keterampilan menggunakan variasi 

e.  Keterampilan menutup pelajaran 

  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dibuat rumusan masalah : 

Bagaimanakah keterampilan mengajar guru IPA di SMPN 1 Gatak 

Sukoharjo dalam pelaksanaan pembelajaran? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui keterampilan mengajar guru IPA di SMPN 1 Gatak 

Sukoharjo tahun ajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

a.  Memberikan wawasan mengenai keterampilan mengajar yang harus 

dimiliki oleh guru. 

b.  Mengembangkan ilmu pengetahuan evaluasi dan penilaian 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Pengelola 

Sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada peserta didik, guru, dan 

kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan 

pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi yang hendak dicapai 

oleh sekolah. 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan keterampilan mengajar 

guru sahingga kualitas guru menjadi lebih baik lagi. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

 


