
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperluas cakrawala 

pengetahuannya dalam rangka membentuk nilai, sikap, dan perilaku. Melalui 

pendidikan sikap dan perilaku manusia dapat terbentuk. Selain itu, manusia 

juga dapat mengembangkan dan memperluas pengetahuannya. Pendidikan 

mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka guru merupakan kunci dan sekaligus ujung tombak 

untuk melaksanakan misi pendidikan. Guru mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu dibutuhkan guru yang 

profesional untuk mengajar dan mendidik.  

Guru merupakan figur yang memegang peranan penting dalam 

pembelajaran. Untuk menjadi seorang guru yang profesional dapat ditempuh 

melalui pendidikan tinggi (perguruan tinggi) yang berbasis pendidikan. 

Dalam perguruan tinggi yang berbasis pendidikan mahasiswa dibekali dengan 

mata kuliah berbasis pendidikan, salah satunya adalah Etika Profesi 

Keguruan. Dengan adanya mata kuliah tersebut, maka dapat dijadikan salah 

satu faktor dalam menunjang kesiapan mahasiswa untuk menjadi guru.  

Kesiapan merupakan faktor yang sangat penting, hal ini  menjadi 

modal utama bagi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Apabila 

seseorang mempunyai kesiapan untuk menjadi guru, maka seseorang tersebut 
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akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Kesiapan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk menjadi guru akan berujung pada baik tidaknya mutu 

pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi guru, faktor 

intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu antara 

lain minat, motivasi, bakat, dan lain-lain. Sedangkan faktor ektern adalah 

faktor yang ada di luar individu antara lain lingkungan keluarga, pendidikan 

formal, pengalaman kerja, pengalaman PPL dan pengalaman-pengalaman 

sebelumnya.  

Beberapa faktor yang ada, minat menjadi faktor yang penting dalam 

mendukung kesiapan mahasiswa untuk menjadi guru. Minat itu sendiri akan 

timbul karena pengetahuan yang didapat mahasiswa terhadap potret guru. 

Mahasiswa yang berminat untuk menjadi guru akan berusaha untuk 

mendapatkan informasi yang banyak tentang profesi guru, baik melalui media 

massa, radio, televisi ataupun dari orang-orang yang mengerti tentang guru. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi 

guru, antara lain saat ini profesi sebagai guru tidak lagi dipandang sebelah 

mata. Selain itu, dapat dilihat dari bangkitnya minat generasi muda untuk 

menjadi guru, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah mahasiswa 

yang memilih jurusan keguruan dan ilmu pendidikan. Faktor utama yang 

mempengaruhinya adalah meningkatnya apresiasi pemerintah terhadap 

profesi guru. Guru bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa seperti difigurasikan 

oleh sosok Oemar Bakri, tetapi dihargai secara profesional oleh negara. 

“Tingkat kesejahteraan guru dengan aneka tunjangan dan sertifikasi semakin 
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membuat profesi guru menjadi sebuah pilihan tepat.....” 

(http://edukasi.kompasiana.com/2013/05/10/elektabilitas-minat-menjadi-

guru-vs-menurunnya-semangat-pengabdian-558894.html).  

Meskipun minat terhadap profesi guru tinggi, tetapi belum dapat 

memenuhi kebutuhan guru profesional. Sekolah-sekolah pedalaman dan 

pedesaan masih kekurangan guru, sementara di perkotaan guru menumpuk 

karena berbagai alasan. Selain itu, ada kecenderungan bahwa guru-guru 

enggan ditempatkan di pedesaan atau daerah pedalaman karena minimnya 

fasilitas (sinyal, transportasi, listrik, dll). Hal ini menjadi faktor utama tidak 

meratanya penyebaran guru di pedesaan atau pedalaman dan perkotaan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingginya minat belum dibarengi 

sikap profesional menjadi guru di dunia pendidikan. Sehingga, banyak 

lulusan LPTK yang menganggur setelah lulus. 

Selain faktor minat, faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan 

menjadi guru adalah pengalaman. Pengalaman disini yaitu Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL). PPL merupakan mata kuliah latihan praktik 

mengajar yang wajib lulus dan wajib ditempuh oleh mahasiswa. Dalam 

perkuliahan PPL dibagi menjadi dua yaitu PPL I (micro teaching) dan PPL II 

(KKN-PPL).  

Micro teaching (pengajaran mikro) merupakan suatu kegiatan 

mengajar yang dilakukan dengan cara menyederhanakan semua komponen 

yang ada (Buku Panduan KKN-PPL: 4). Seperti jumlah siswa ( 5-10 orang ) 

yang hanya lingkungan teman-temannya sendiri, waktu mengajar hanya 15 

http://edukasi.kompasiana.com/2013/05/10/elektabilitas-minat-menjadi-guru-vs-menurunnya-semangat-pengabdian-558894.html
http://edukasi.kompasiana.com/2013/05/10/elektabilitas-minat-menjadi-guru-vs-menurunnya-semangat-pengabdian-558894.html


4 
 

menit, bahan pelajaran cukup satu atau dua unit kecil yang hanya difokuskan 

pada keterampilan mengajar tertentu dibawah bimbingan dosen pembimbing. 

Permasalahan utama yang sering muncul pada micro teaching ini yaitu seperti 

kurangnya keterampilan bicara di ruang kelas sehingga menjadikan kendala 

dalam penyampaian materi pembelajaran, kurangnya percaya diri, kurang 

tahu bagaimana mengelola kelas dengan baik, kurang kreativitas dalam 

menggunakan media sehingga terkesan monoton, dan sebagainya, akan tetapi 

dengan memperkecil jumlah siswa, menyingkat waktu dan mempersempit 

sasaran pembelajaran dalam micro teaching, maka perhatian dapat 

sepenuhnya dilakukan oleh dosen pembimbing untuk pembinaan dan 

penyempurnaan keterampilan mengajar. 

Setelah berhasil dalam micro teaching, kemudian dilanjutkan dengan 

PPL II (KKN-PPL). Dalam pelaksanaan PPL, mahasiswa benar-benar 

dihadapkan dalam kelas yang sebenarnya. Mahasiswa dituntut untuk dapat 

mempraktikan semua pengalaman praktik mengajar selama micro teaching 

yang hanya diikuti oleh teman-temanya sendiri. Di sini mahasiswa benar-

benar dapat merasakan bagaimana menjadi guru sesungguhnya yang dituntut 

memiliki kompetensi yang sangat komplek tidak hanya mampu dalam 

menyampaikan materi saja, tetapi juga harus mampu memberikan contoh 

yang baik kepada peserta didik. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dan 

PP No. 19/2005 dinyatakan bahwa ruang lingkup kompetensi guru meliputi 4 

hal, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional dan, kompetensi sosial. 
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Pertama kompetensi pedagogik, kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan mengelola pembelajaran, perancangan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. Mahasiswa yang melaksanakan PPL harus 

mempunyai kemampuan pedagogik dalam mengajar yaitu, mahasiswa harus 

mampu mengelola pembelajaran, pelaksanaan dan harus dapat mengevaluasi 

setiap pembelajaran. Sesuai hasil wawancara dengan mahasiswa pendidikan 

IPS angkatan 2010 yang sudah melaksanakan PPL, terbukti bahwa mereka 

belum dapat mengelola kelas dengan baik walaupun sudah mempersiapkan 

seperangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran sebagian 

mahasiswa sudah mengajar sesuai dengan RPP, tetapi mereka belum dapat 

mengelola kelas menjadi aktif walaupun di akhir pembelajaran mereka sudah 

dapat mengevaluasi pembelajaran. Hal tersebut menjadi salah satu indikator 

mahasiswa belum siap untuk menjadi guru. 

Kedua kompetensi kepribadian, kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan kepribadian yang mantap, dewasa, arif, dan berwibawa, bisa 

menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Mahasiswa harus 

mempunyai sifat-sifat tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Sesuai hasil 

wawancara dengan mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010 yang sudah 

melaksanakan PPL, terbukti bahwa sebagian dari mereka belum 

menunjukkan kepribadian yang baik sebagai seorang guru. Sebagai contoh 

mahasiswa berbicara kasar atau kurang pantas di depan siswa yang nakal, 

bercanda secara berlebihan dengan siswanya tanpa membatasi jarak antara 
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seorang guru dan siswa, sehingga, mengurangi kewibawaan mahasiswa 

sebagai seorang calon guru. Sikap-sikap tersebut belum menunjukkan sikap 

yang dewasa dan teladan yang baik, sehingga mahasiswa dikatakan belum 

siap untuk menjadi seorang guru. 

 Ketiga kompetensi profesional, kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. 

Mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar harus dapat menguasai materi 

pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak didiknya. Sesuai hasil 

wawancara dengan mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010 yang sudah 

melaksanakan PPL, terbukti bahwa mereka belum mampu menguasai materi 

pembelajaran dan hanya terpaku pada materi yang ada dalam RPP, sehingga 

mahasiswa kurang siap dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

(KBM). Sebagian mahasiswa juga belum memanfaatkan teknologi karena 

keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah. Dengan kenyataan tersebut maka 

mahasiswa dapat dikatakan belum siap untuk menjadi guru yang kompeten. 

 Keempat kompetensi sosial, kompetensi sosial merupakan 

kemampuan pendidik untuk berkomunikasi secara efektif terhadap peserta 

didik, sesama pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh mahasiswa dalam kegiatan belajar 

mengajar maupun diluar pembelajaran. Sesuai hasil wawancara dengan 

mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010 yang sudah melaksanakan PPL, 

terbukti bahwa mereka dapat menjalin keakraban dengan siswanya, tetapi 

mereka belum dapat menjalin komunikasi dengan baik terhadap guru-guru 
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yang ada di sekolah, hanya dengan guru pembimbing mereka yang terjalin 

komunikasinya dengan baik. Hal tersebut adalah salah satu faktor mahasiswa 

kurang siap untuk menjadi seorang guru karena belum dapat menjalin 

komunikasi secara baik dan efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa 

pendidikan IPS angkatan 2010, banyak masalah yang dihadapi oleh 

mahasiswa saat mengajar. Masalah tersebut diantaranya persiapan mengajar 

kurang, fasilitas kurang memadai, kurang lancar berkomunikasi, kurang 

menguasai materi, kesulitan dalam mengelola pembelajaran dilihat dari 

kurangnya keterampilan pengelolaan kelas. Mahasiswa juga kurang 

menguasai empat kompetensi guru saat mengajar. Mahasiswa Pendidikan IPS 

angkatan 2010 yang melaksanakan  PPL dapat dikatakan belum dapat 

mengajar dengan kompeten dan profesional. Mahasiswa masih belum 

dikatakan siap untuk menjadi guru karena belum menguasai empat 

kompetensi guru. Mahasiswa yang melaksanakan PPL hanya mendapat 

sedikit pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan sebagai seorang guru, 

karena waktu yang singkat dalam pelaksanaan PPL.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan 

sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti “HUBUNGAN MINAT 

MENJADI GURU DAN PENGALAMAN PPL DENGAN KESIAPAN 

MENJADI GURU MAHASISWA PENDIDIKAN IPS ANGKATAN 2010 

FIS UNY”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Tingginya minat belum dibarengi sikap profesional menjadi guru di 

dunia pendidikan. 

2. Kurangnya penguasaan kompetensi pedagogik yang dimiliki mahasiswa. 

3. Kurangnya penguasaan kompetensi profesional yang dimiliki mahasiswa. 

4. Kurangnya penguasaan kompetensi kepribadian yang dimiliki 

mahasiswa. 

5. Kurangnya penguasaan kompetensi sosial yang dimiliki mahasiswa. 

6. Kurangnya pengalaman yang didapat dan terbatasnya waktu mahasiswa 

dalam melaksanakan kegiatan PPL.  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

penelitian ini dibatasi pada masalah: minat belum dibarengi sikap profesional 

menjadi guru di dunia pendidikan, kurangnya pengalaman yang didapat dan 

terbatasnya waktu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PPL. 

Berdasarkan pemasalahn tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada 

hubungan minat menjadi guru dan pengalaman PPL dengan kesiapan menjadi 

guru mahasiswa Pendidikan IPS Angkatan 2010 FIS UNY. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah hubungan minat menjadi guru dengan kesiapan menjadi guru 

mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010? 

2. Adakah hubungan Pengalaman PPL dengan kesiapan menjadi guru 

mahasiswa Pendidikan IPS angakatan 2010? 

3. Adakah hubungan yang positif secara bersama-sama antara minat 

menjadi guru dan pengalaman PPL dengan kesiapan menjadi guru 

mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2010? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara minat menjadi guru dengan kesiapan menjadi guru 

mahasiswa Pendidikan IPS angakatan 2010. 

2. Hubungan antara pengalaman PPL dengan kesiapan menjadi guru 

mahasiswa Pendidikan IPS angakatan 2010. 

3. Hubungan secara bersama-sama antara minat menjadi guru dan 

pengalaman PPL dengan kesiapan menjadi guru mahasiswa Pendidikan 

IPS angkatan 2010. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menumbuhkan minat dan kesiapan mahasiswa untuk menjadi guru IPS. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai wadah penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapat di 

bangku kuliah. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terutama 

UNY program studi Pendidikan IPS FIS-UNY 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan 

pendidikan dalam rangka menyiapkan lulusan calon guru yang 

berkualitas dan siap akan tanggung jawabnya sebagai guru. 

Menambah pustaka sebagai literatur bagi penelitian yang relevan. 

c. Bagi Pembaca / Mahasiswa Calon Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

mahasiswa  untuk meningkatkan minat dan kesiapan untuk menjadi 

guru yang kompeten dan profesional. 


