
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi segenap manusia 

dalam mengemban misinya sebagai khalifatullah di bumi. Di  dalamnya termuat 

berbagai aspek yang dibutuhkan manusia, seperti, aspek spiritual, sosial, budaya, 

pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. Salah satu permasalahan yang tidak sepi 

dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan. 

Ada dua kata yang digunakan Al-Qur’an untuk mengungkapkan makna 

pendidikan yaitu kata rabb dengan masdarnya tabiyah dan kata allama dengan 

bentuk masdarnya ta’lim. Kata tarbiyah sebagaimana dijelaskan oleh al-Raghib al-

Ashfahany adalah sya’a al-syai haan fa halun ila haddi al-tamam; artinya 

mengembangkan atau menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap sampai batas 

yang sempurna. Sedangkan kata ta’lim digunakan secara khusus untuk 

menunjukkan sesuatu yang dapat diulang dan diperbanyak sehingga menghasilkan 

bekas atau pengaruh pada diri seseorang ( Djunaid, 2014).  

Ayat Al-Qur’an yang pertama kali diturunkan kepada nabi Muhammad 

saw juga mengajarkan manusia supaya mencari ilmu, Allah swt berfirman dalam 

QS. 94:1-5 berbunyi: 

ù& t�ø%$# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/u‘ “ Ï%©!$# t, n=y{ ∩⊇∪   t,n=y{ z≈| ¡Σ M}$# ôÏΒ @, n=tã ∩⊄∪   ù& t� ø%$# y7š/u‘uρ ãΠ t� ø.F{$# 

∩⊂∪   “Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟ n=s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪   zΟ̄=tæ z≈ |¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪
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Terjemahnya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang    

menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajarkan 

(manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarakan kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya (Kementrian Agama, 2014). 

 

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi 

kelangsungan hidup manusia. Dengan pengetahuan, manusia akan mengetahui apa 

yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat 

dan yang membawa mudarat. Tidak hanya itu, bahkan Al-Qur’an memposisikan 

manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi (Djunaid 2014).  

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan sebagai 

berikut: 

رواھMََHEَ NْOَ PHQG طَِ= ْ>;CََّDEَ 9GًHْIِ ?ِJِْK LُGِHَْ< 9ٌ ا Bُ 5َ?ُ @ِِ? طَِ= ْ>;9ٌ أِ 75 ا0َِّ24ََّ5 رْ                                     
           

 Artinya: Barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah 

memudahkan untuknya jalan ke surga. Riwayat Muslim ( 

Farida, 2016). 

Menurut penelitian jalal Al-Din Al- Auyuthi, kualitas hadis ini hasan, 

seperti tercantum dalam kitabnya: al-jami’ al-Shagir min Hadis al- Basyir al-

Nazir, Jilid V. Namun, menurut penelitian Muhammad Nashir al-Din al-Albani, 

kualitas hadis ini shahih, seperti tercantum dalam kitabnya: Shahih al-Jami al-

Shagir wa Ziyadatih, jilid V hlm. 302 ( Farida, 2016). 

Pendidikan memiliki peran penting dalam setiap perkembangan pribadi 

manusia. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang No. 20 pasal 1 Tahun 

2003 tentang sisdiknas, menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketentuan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
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serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara. 
Pendidikan adalah budaya. Pendidikan di kampus Islam adalah aplikasi 

Islami nilai-nilai dalam kehidupan kampus secara keseluruhan dilakukan oleh 

semua warga kampus. Suasana kampus juga harus mendukung tradisi keilmuwan 

Islam dengan membangun keislaman masyarakat belajar. Kebudayaan akademik 

Islam mencakup dua hal, yaitu penguatan ruhiyah (nilai-nilai spiritual Islam) dan 

penguatan sains (Nuridin, 2015).  

Guru memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan karena guru 

memegang kunci dalam pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Guru adalah 

pihak yang paling dekat berhubungan dengan siswa dalam pelaksanaan 

pendidikan sehari-hari, dan guru merupakan pihak yang paling besar peranannya 

dalam menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan 

(Nainggolan, 2011). 

Guru adalah sosok yang rela mencurahkan sebagian besar waktunya 

untuk mengajar dan mendidik siswa. Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana 

yang dikutip oleh Ngainun Na’im dikatakan bahwa tugas seorang guru yang 

utama adalah menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan serta membawa 

hati manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT (Naim, 2011). 

Secara konseptual, unjuk kerja menurut Depdikbud dan Johson (1980) 

(dalam Sanusi, 1991:36) mencakup tiga aspek, yaitu; (a) kemampuan profsional, 

(b) kemampuan sosial, dan (c) kemampuan personal (pribadi). Kompetensi guru 

sebagaimana dimaksu dalam pasal 8 meliputi kompetensi peagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang iperoleh 

melalui peniikan profesi (Yamin, 2011).  
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Keterampilan mengajar  merupakan faktor dasar yang harus dimiliki oleh 
seorang guru untuk meningkatkan mutu pengajaran, salah satu di 
antaranya adalah keterampilan pengelolaan kelas, hal tersebut merupakan 
modal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru 
dalam menghadapi peserta didiknya (Najjah, 2010:2).  

 
Berdasarkan hal tersebut, untuk melatih keterampilan keguruan, 

mahasiswa melakukan pembelajaran mikro. Menurut Mc. Laughlin dan Moulton 

dalam buku Dadang Sukirman, “Pembelajaran mikro pada intinya adalah suatu 

pendekatan atau model pembelajaran untuk melatih penampilan/keterampilan 

mengajar guru melalui bagian demi bagian dari setiap keterampilan dasar 

mengajar tersebut, yang dilakukan secara terkontrol dan berkelanjutan dalam 

situasi pembelajaran” (Sukirman, 2012).  

Setelah mata kuliah Micro Teaching dinyatakan lulus, selanjutnya 

mahasiswa  melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II). 

Pengenalan Lapangan Persekolahan  merupakan kegiatan intrakurikuler yang 

mencakup kegiatan praktik mengajar, penelitian kependidikan, dan pengelolaan 

kependidikan di sekolah. 

Melalui PLP II  ini mahasiswa dapat melatih dirinya untuk menerapkan 

teori-teori dan pengetahuan serta keterampilan yang telah diperoleh selama kuliah. 

Program PLP II ini, akan memberikan gambaran dan pengalaman pada mahasiswa 

tentang kondisi riil untuk menjadi tenaga kependidikan atau seorang guru. 

Beberapa masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan PLP II di 

antaranya: (a) Kompetensi Kepribadian mahasiswa PLP II seperti: kurangnya 

kesiapan mental mahasiswa PLP II dalam menghadapi tingkah laku peserta didik. 

Tidak dipungkiri dari sekian siswa di kelas pasti ada trouble maker. Trouble 

maker ini bisa bermacam-macam seperti, ada yang suka bikin gaduh, malas 
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mengerjakan tugas, dan ada juga bolak balik izin ke belakang. (b) Kompetensi 

Sosial: kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah baik dengan 

siswa, guru maupun staf. Ada beberapa hal yang menyebabkan kurangnya 

kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah 

seperti, kurangnya survey yang dilakukan sebelum kegiatan PPL dilaksanakan, 

dan sekolah tempat PLP II bukan merupakan sekolah yang mahasiswa harapkan 

sehingga mahasiswa merasa kurang nyaman berada dalam lingkungan sekolah 

tersebut. 

Bagian (c) Kompetensi Profesional: mahasiswa PLP II kurang mampu 

memanfaatkan sumber belajar lain yang mendukung proses pembelajaran, karena 

beberapa mahasiswa hanya memanfaatkan buku pegangan guru sebagai sumber 

belajar dan kurangnya kemampuan mahasiswa  PLP II dalam  hal  menjelaskan  

materi  pelajaran  dalam  proses  pembelajaran. Hal ini disebabkan karena 

sebagian besar mahasiswa PLP II belum mempunyai pengalaman mengajar, dan 

kurangnya latihan mengajar seperti pada pelaksanaan perkuliahan micro teaching 

mahasiswa hanya mendapat dua kesempatan untuk tampil di depan kelas dengan 

waktu yang singkat. 

Bagian (d) Kompetensi Pedagogik: kurang maksimalnya dalam hal 

perancanaan  pembelajaran  seperti pembuatan RPP. Dalam mempersiapkan 

perangkat pembelajaran kadangkala terdapat perbedaan secara teknis antara 

pembekalan yang dilakukan oleh kampus dengan sekolah. Akibatnya, pada saat 

mahasiswa akan melakukan PLP II beberapa format perangkat pembelajaran dan 

sistem penilaian tidak sesuai dengan yang mereka pelajari. Selain itu, berdasarkan 

informasi dari rekan PLP II di sekolah lain bahkan ada beberapa guru pamong 
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juga tidak begitu memeriksa RPP sebelum mahasiswa praktik mengajar sehingga 

ada beberapa mahasiswa yang kurang baik dalam menyusun RPP sebelum 

mengajar di kelas. 

Kurangnya kesiapan  materi  dalam  mengajar  dan kurang  dalam  

menyiapkan  media  yang  akan  digunakan. Dari segi materi, mahasiswa PLP II 

merasa kesulitan melakukan sinkronisasi materi pelajaran yang diterima di 

kampus dengan materi pada sekolah menengah. Materi kuliah biasanya lebih 

tinggi dan mempunyai bahasa buku teks sehingga ada beberapa mahasiswa yang 

merasa kesulitan menyesuaikan materi ini dengan konteks “buku paket”. 

Sedangkan minimnya media pembelajaran yang ada di sekolah menyebabkan 

mahasiswa PLP II harus menyiapkan media sendiri. Oleh karena itu, mahasiswa 

PLP II cenderung menggunakan  metode  ceramah  saja dalam proses 

pembelajaran. Hal  ini berdampak  pada  siswa  sehingga  kurangnya  minat  dan  

keseriusan  siswa untuk belajar dengan mahasiswa PLP II. 

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan PLP II, tidak semua mahasiswa 

PLP II memperhatikan dan melaksanakan kompetensi maupun keterampilan 

sebagai seorang  guru. Menurut guru pamong (Hj. Narfia) di sekolah SMAN 01 

Kendari menyatakan bahwa Mahasiswa PLP II selalu memiliki kendala yang 

sama saat mengajar seperti, kurangnya penguasaan materi, penguasaan 

karakteristik peserta, pengembangan kurikulum, komunikasi dengan peserta didik, 

dan penilaian serta evaluasi, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan  memimpin kelompok kecil dan keterampilan-keterampilan lainnya. 

Menurut guru Pamong ( Muhammad Amir, S.Pd) di SMAN 05 Kendari 

mahasiswa PLP II masih kurang dalam  keterampilan yang dimiliki oleh calon 
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guru. Mahasiswa PLP II cenderung menggunakan metode yang monoton, dan 

kurang memperhatikan siswa-siswanya saat mengajar sehingga ada siswa yang 

tertidur di dalam kelas pun tidak diketahui oleh mahasiswa PLP II yang sedang 

melangsungkan proses pembelajaran di dalam kelas. 

Pembelajaran biologi idealnya memungkinkan siswa melakukan 

serangkaian keterampilan proses sains mulai dari mengamati, mengelompokkan 

(klasifikasi), mengukur, menghitung, meramalkan, mengkomunikasikan, 

mengajukan pertanyaan, menyimpulkan,  mengontrol variabel, merumuskan 

masalah, membuat hipotesis, merancang penyelidikan, dan percobaan. Setelah 

melakukan serangkaian keterampilan proses siswa akan mengkonstruk konsep-

konsep materi biologi. (Sudarisman, 2015). 

Biologi diajarkan untuk membekali pengetahuan, pemahaman, dan 

sejumlah kemampuan bagi siswa untuk berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah. 

Pembelajaran biologi bertujuan untuk memahami konsep-konsep biologi yang 

saling berkaitan. Untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan, dibutuhkan 

adanya kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Siswa harus memiliki 

keaktifan tinggi dalam proses belajar mengajar, sedangkan guru harus mampu 

mengadakan pembelajaran yang melibatkan siswa (Aryani, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dea Natalia S, Pengaruh Micro Teaching 

dan Bimbingan Guru Pamong terhadap Kemampuan Mengajar Mahasiswa PPL 

FKIP UNS Surakarta tahun 2013, menyatakan bahwa: 

Sekitar 25-30% mahasiswa belum terlalu lancar dalam praktek mengajar. Hal ini 
dikarenakan pada waktu menempuh mata kuliah micro teaching kurang maksimal. 
Micro teaching yang kurang efektif dapat menyebabkan mahasiswa kurang bisa 
bersosialisasi. Penerapan model micro teaching juga bisa menjadi pengaruh 
terhadap kemampuan mengajar mahasiswa. Hal ini bisa dilihat dari seberapa 
sering mahasiswa melakukan praktik latihan mengajar di kelas selama perkuliahan 
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satu semester. Kemudian kiat-kiat apa saja yang diberikan oleh dosen mata kuliah 
micro teaching untuk mengoreksi kesalahan yang timbul saat latihan mengajar. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, melihat pentingnya mikro 

teaching sebelum melaksanakan PLP II dan selanjutnya menjadi seorang guru 

yang sesungguhnya bahkan menjadi seorang dosen nantinya, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MICRO TEACHING 

TERHADAP PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP II) 

PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI  T.A 2019/2020”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 

maka identifikasi masalah penelitian adalah:  

1. Ruangan belajar yang tidak efesien. 

2. Mahasiswa kurang terlatih dalam mempraktikkan keterampilan dalam 

mengajar. 

3. Kurangnya kesiapan mental mahasiswa PLP II Program Studi  Tadris Biologi 

dalam menghadapi tingkah laku siswa di sekolah tempat PLP II. 

4. Masih kurangnya kompetensi yang dimiliki mahasiswa PLP II Program Studi 

Tadris Biologi Tahun Akademik 2019/2020. 

5. Kurangnya kesiapan  materi  dan media  yang  akan  digunakan dalam 

pembelajaran. 

6. Kurangnya minat dan keseriusan siswa untuk belajar karena guru yang 

bertugas di kelas merupakan mahasiwa PLP II. 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi 
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masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini hanya dibatasi dan berfokus pada 

pengaruh mikro teaching terhadap Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) 

Program Studi Tadris Biologi T.A 2019/2020. 

1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Micro Teaching Program Studi Tadris Biologi T.A 2019/2020? 

2. Bagaimana Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) Program Studi Tadris 

Biologi T.A 2019/2020? 

3. Apakah ada pengaruh Micro Teaching terhadap Pengenalan Lapangan 

Persekolahan (PLP II) Program Studi Tadris Biologi T.A 2019/2020? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui  Micro Teaching Program Studi Tadris Biologi T.A 

2019/2020. 

2. Untuk mengetahui Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) Program Studi 

Tadris Biologi T.A 2019/2020. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Micro Teaching terhadap Pengenalan Lapangan 

Persekolahan (PLP II) Program Studi Tadris Biologi T.A 2019/2020. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini di antaranya:   

1. Kegunaan Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

konsep-konsep pelaksanaan perkuliahan micro teaching yang efektif. 
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b. Dapat menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih 

mendalam tentang permasalahan yang terkait.   

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi mahasiswa, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

ilmu pengetahuan dalam bidang pengembangan profesionalisme tentang 

kependidikan. 

b. Bagi dosen pengampu mata kuliah micro teaching, penilitian ini diharapkan  

sebagai bahan masukkan untuk meningkatkan kualitas perkuliahan micro 

teaching. 

c. Bagi FATIK IAIN Kendari, dapat menjadi masukan dan dasar pijakan bagi 

FATIK dalam upaya meningkatkan pelaksanaan mata kuliah micro teaching 

di masa yang akan datang, sehingga semakin efektif. 

d. Bagi Laboratorium Mikro teching FATIK IAIN Kendari, sebagai masukan 

untuk peningkatan dalam penyelenggaraan PLP II pada tahun-tahun 

berikutnya.  

1.7. Definisi Operasional 

Adapun istilah-istilah pokok yang perlu mendapat penjelasan adalah 

sebagai berikut: 

1. Micro Teaching merupakan suatu kegiatan latihan belajar-mengajar bagi 

mahasiswa calon guru untuk mengembangkan kemampuan mengajar dan 

sebagai media latihan berinteraksi dengan peserta didik. “Micro Teaching 

adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar 

yang dilakukan secara “micro” atau disederhanakan atau dipersempit dan 

terbatas. Penyederhanaan ini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, 
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misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar 

mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan 

unsur-unsur pembelajaran lainnya.  

2. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II), sama seperti Program 

Pengalaman Lapangan yang merupakan bagian integral dan muara dari proses 

pendidikan  pada jenjang S-1 kependidikan yang dimaksudkan untuk 

menyediakan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam situasi nyata di 

lapangan untuk memantapkan kompetensi pedagogik, kepribadian,   

profesional   dan   sosial   dalam   rangka memperbaiki atau meningkatkan 

mutu pembelajaran di kelas. Dalam konteks pencapaian kompetensi yang telah 

ditetapkan, PLP II memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis. Kegiatan 

PLP II yang dilakukan para mahasiswa pada hakikatnya melakukan aktivitas 

belajar dengan bekerja pada suatu sekolah/lembaga pendidikan tertentu. Para 

mahasiswa  dalam melaksanakan PLP II, tidak hanya dituntut menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan akademik yang telah diperoleh melalui 

perkuliahan sesuai dengan tuntutan nyata dalam situasi kerja, tetapi para 

mahasiswa juga dituntut untuk mendapat pengalaman mengajar secara 

profesional serta mengintegrasikan pengalamannya itu ke dalam pola perilaku 

dirinya sebagai pribadi yang efektif dan produktif. 

 


