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Abstrak 

Pendidikan  sangat  penting  dalam rangka  menciptakan  kader-kader
muda  sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Dalam  Undang-Undang  Sistem
Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional,  pendidikan adalah  usaha  sadar  untuk menyiapkan peserta  didik
melalui kegiatan bimbingan, dan atau latihan bagi peranannya di masyarakat
yang akan datang.
Seiring  dengan  adanya  perkembangan  kebudayaan  manusia,  timbullah
tuntutan  pendidikan  yang  terselenggara  lebih  baik,  lebih  teratur,  dan
didasarkan  atas  pemikiran  yang  matang  untuk  peningkatan  kualitas
pendidikan. Dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan, salah satu kunci
keberhasilan  adalah  mempersiapkan  dan  menciptakan  guru-guru  yang
profesional,  memiliki  kekuatan  dan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan
pembelajaran  dalam  upaya  pembentukan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)
yang berkualitas di bidang pendidikan.

Selain  menumbuhkan  minat  profesi  kependidikan,  peningkatan
kesiapan  mengajar  juga  harus  didukung  dengan  pembentukan  sikap
keguruan. Sikap keguruan merupakan pengetahuan dan perilaku mahasiswa
calon guru  yang mencerminkan  kepribadian  guru  profesional.  Mahasiswa
pendidikan sejarah sebagai calon guru masih terlihat kurang kesiapan mental
dalam melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) masalah
tersebut  menyebabkan  mahasiswa  Pendidikan  sejarah  tidak  mampu
mengaktualisasikan diri dan mengembangkan potensi ketrampilan mengajar
sehingga kepercayaan dirinya tidak muncul kemudian timbul rasa malu dan
minder pada saat PPL I dan PPL II.

Teori  yang dipakai dalam penelitian ini  adalah teori  minat,  profesi
kependidikan, sikap keguruan dan kesiapan mengajar. 

Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah angket.  Teknik pengumpulan data melalui  angket digunakan untuk
mengungkapkan  data  Minat  Profesi  Guru,  Sikap  Keguruan  terhadap
Kesiapan  Mengajar  Mahasiswa  sebagai  responden  dalam  penelitian  ini.
Teknis  yang  dilakukan  adalah  dengan  membagikan  angket  35  kepada
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responden  penelitian  yaitu  mahasiswa  Program Studi  Pendidikan  Sejarah
angkatan 2013. Observasi digunakan untuk mengamati sikap keguruan yang
ditunjukkan  mahasiswa  Pendidikan  Sejarah   angkatan  2013  yang  telah
melaksanakan mata kuliah PPL I dan PPL II serta telah terjun langsung ke
lapangan  (sekolah).Penelitian  ini  menggunakan  teknik  dokumentasi  yaitu
untuk  mengungkapkan  data  tentang  jumlah  mahasiswa  Program  Studi
Pendidikaan Sejarah angkatan 2013.

Hasil penelitian ini adalah:  (1) terdapat pengaruh positif antara Minat
Profesi  Kependidikan terhadap Kesiapan Mengajar Mahasiswa Pendidikan
Sejarah Angkatan 2013, yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 6,679 pada
taraf signifikansi 5% ( > yaitu 6,679 > 1,988. Sedangkan koefisien korelasi
sebesar  0,592  dan  koefisien  determinasi  sebesar  35,2%,   (2)  terdapat
pengaruh  positif  antara  Sikap  Keguruan  terhadap  Kesiapan  Mengajar
Mahasiswa Pendidikan Sejarah  Angkatan  2013,  yang ditunjukkan dengan
nilai  sebesar  6,496  pada  taraf  signifikansi  5%  (  >  yaitu  6,49  >  1,988.
Sedangkan  koefisien  korelasi  sebesar  0,579  dan  koefisien  determinasi
sebesar  39.8%,  dan  (3)  terdapat  pengaruh  positif  antara  Minat  Profesi
Kependidikan dan Sikap Keguruan terhadap Kesiapan Mengajar Mahasiswa
Pendidikan Sejarah Angkatan 2013, yang ditunjukkan dengan nilai sebesar
35,260 pada taraf signifikansi 5% ( yaitu 35,260 > 3,10. Koefisien korelasi
sebesar  0,692,  koefisien  determinasi  sebesar  45%.  Besarnya  sumbangan
efektif (SE) dari kedua variabel dalam penelitian ini sebesar 51.8%. Variabel
Minat  Profesi  Kependidikan  sebesar  25,5% dan  Sikap  Keguruan  sebesar
26,3%, sedangkan sisanya 48,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.

Pendahuluan

Pembangunan  nasional  Indonesia  pada  hakikatnya  adalah

membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Hal  tersebut  berarti  bahwa

sasaran pembangunan di Indonesia tidak hanya berbentuk fasilitas-fasilitas

saja namun juga kualitas sumber daya manusianya (SDM). Salah satu cara

untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia adalah melalui pendidikan.

Pendidikan  sangat  penting  dalam rangka  menciptakan  kader-kader

muda  sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Dalam  Undang-Undang  Sistem

Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan

Nasional,  pendidikan adalah  usaha  sadar  untuk menyiapkan peserta  didik
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melalui kegiatan bimbingan, dan atau latihan bagi peranannya di masyarakat

yang akan datang.

Seiring  dengan  adanya  perkembangan  kebudayaan  manusia,  timbullah

tuntutan  pendidikan  yang  terselenggara  lebih  baik,  lebih  teratur,  dan

didasarkan  atas  pemikiran  yang  matang  untuk  peningkatan  kualitas

pendidikan. Dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan, salah satu kunci

keberhasilan  adalah  mempersiapkan  dan  menciptakan  guru-guru  yang

profesional,  memiliki  kekuatan  dan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan

pembelajaran  dalam  upaya  pembentukan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)

yang berkualitas di bidang pembangunan.

Lembaga  tenaga  pendidikan  tenaga  kependidikan  (LPTK)  diberi

amanat oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

untuk menyelenggarakan pendidikan profesi dan sertifikasi pendidikan. IKIP

PGRI  Bali  sebagai  salah  satu  LPTK  yang  harus  mengoptimalkan

mahasiswanya (calon  lulusan)  untuk memenuhi  kompetensi  sebagai  guru.

Permasalahan pokok dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun

2005 tentang Guru dan Dosen untuk menyelenggarakan pendidikan profesi

dan  sertifikasi  pendidikan  adalah  kesiapan  LPTK  itu  sendiri  terhadap

kebijakan tersebut. Kesiapan itu meliputi banyak hal, seperti kesiapan sarana

dan  prasana,  kesiapan  proses  pembelajaran,  kesiapan  sistem  evaluasi,

kesiapan tenaga pengajar, dan sebagainya.

Sebagai  lembaga  pendidikan  dan  bertujuan  untuk  menciptakan

kelulusan tenaga pendidik atau guru yang berkualitas  dan berkompetensi,

FKIP harus memberi  bekal kepada mahasiswanya agar menjadi guru yang

kreatif  dan  profesional.  Untuk  itu,  perlu  mengadakan  bimbingan,

pengetahuan  dan  keterampilan  di  bidang  pendidikan  sesuai  dengan

perkembangan IPTEK.
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Salah  satu  cara  untuk  mencapai  kompetensi  dan  profil  lulusan  tersebut

adalah  dengan  meningkatkan  kemampuan  dasar  mengajar  (teaching

learning),  keterampilan  dalam  mengelola  PBM  dan  pengelolaan  kelas

sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kesiapan  mengajar  mahasiswa  calon

guru, baik secara teoritis maupun praktis.

Salah  satu  indikator  keberhasilan   dalam  menguasai  dan

mengembangkan  kesiapan  mengajar  tersebut  antara  lain  adalah

menumbuhkan  minat  pada  profesi  kependidikan.  Minat  mahasiswa  untuk

menjadi  guru  akan  timbul  karena  adanya  kesesuaian  antara  profesi

kependidikan  dengan  keadaan  mahasiswa  tersebut.  Kemudian  ia  akan

memberikan perhatian yang besar dan akan timbul perasaan tertarik untuk

memahami  dan  mempelajari  mengenai  profesi  keguruan.  Selanjutnya

mahasiswa  akan  melakukan  kegiatan  untuk  menumbuhkan  dan

meningkatkan kemampuan dasar  mengajar  menuju  kompetensi  guru  yang

diharapkan.

Selain  menumbuhkan  minat  profesi  kependidikan,  peningkatan

kesiapan  mengajar  juga  harus  didukung  dengan  pembentukan  sikap

keguruan. Sikap keguruan merupakan pengetahuan dan perilaku mahasiswa

calon guru  yang mencerminkan  kepribadian  guru  profesional.  Mahasiswa

yang telah menempuh dan memahami mata kuliah keguruan, maka dalam

dirinya akan tumbuh motivasi untuk mengembangkan sikap keguruan, baik

mulai dari etika, gaya bicara, tingkah laku dan perbuatannya di depan peserta

didik dan masyarakat.

Mahasiswa  Pendidikan  sejarah  sebagai  calon  guru  masih  terlihat

kurang kesiapan mental dalam melaksanakan program Praktek Pengalaman

Lapangan  (PPL)  masalah  tersebut  menyebabkan  mahasiswa  Pendidikan

sejarah tidak mampu mengaktualisasikan diri dan mengembangkan potensi
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ketrampilan mengajar sehingga kepercayaan dirinya tidak muncul kemudian

timbul rasa malu dan minder pada saat PPL I dan PPL II.

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  ingin  mengetahui  :  1.

Adakah  pengaruh  minat  profesi  kependidikan  dengan  kesiapan  PPL

mahasiswa  Pendidikan  Sejarah  Angkatan  2013  Fakultas  Pendidikan  Ilmu

Pengetahuan Sosial  IKIP PGRI Bali,  2.  Adakah pengaruh sikap keguruan

dengan  kesiapan  PPL  mahasiswa  Pendidikan  Sejarah  Angkatan  2013

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  IKIP PGRI Bali,  3. Adakah

pengaruh minat profesi kependidikan dan sikap keguruan  dengan kesiapan

PPL mahasiswa Pendidikan Sejarah  Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial IKIP PGRI Bali ?

Kajian Teori

Minat

Andi  Mappiare  (1982:  62)  mengemukakan  bahwa  “minat  adalah

suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan,

pendirian,  prasangka  atau  kecenderungan  yang  mengarahkan  individu

kepada suatu pilihan tertentu”. Hal ini yang dimaksud pilihan adalah pilihan

terhadap  profesi  guru.  Menurut  Abd.  Rachman  Abror  (1993:  112),  minat

mengandung  unsur-unsur  :  kognisi  (mengenal),  asumsi  (perasaan),  dan

konasi (kehendak). Oleh karena itu minat dianggap sebagai respon yag sadar

karena kalau tidak demikian maka minat tidak akan mempunyai arti apa-apa.

Minat  mengandung  unsur  kognisi,  artinya  minat  itu  didahului  oleh

pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju oleh minattersebut.

Minat mengandung unsur emosi karena dalam partisipasi atau pengalaman

itu  disertai  dengan  perasaan  tertentu  (biasanya  perasaan  senang).

Pengetahuan  dan  informasi  mengenai  profesi  guru  merupakan  salah  satu

unsur  minat  seseorang  untuk  menjadi  guru.  Apabila  seseorang  telah
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mempunyai  pengetahuan dan informasi  yang akurat  tentang profesi  guru,

maka  orang  tersebut  dimungkinkan  akan  tertarik  untuk  menjadi  guru,

sedangkan unsur konasi merupakan kelanjutan dari unsur kognisi dan unsur

emosi yang diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat terhadap suatu

bidang atau objek yang diminati.

Kemauan  tersebut  kemudian  direalisasikan  sehingga  memiliki

wawasan  terhadap  suatu  bidang  atau  objek  yang  diminati.  Berdasarkan

pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Minat Menjadi

Guru  dapat  timbul  karena  adanya  pengetahuan  dan  informasi  mengenai

profesi guru yang diikuti dengan perasaan senang dan ketertarikan terhadap

profesi  guru sehingga timbul  kemauan dan hasrat  untuk melakukan suatu

kegiatan,  dalam hal  ini  adalah  kemauan  dan  hasrat  untuk  menjadi  guru.

Maka  Minat  Menjadi  Guru  dapat  diukur  melalui  komponen-komponen

antara  lain  adanya  pengetahuan  dan  informasi  yang  memadai,  adanya

perasaan senang dan ketertarikan, adanya perhatian yang lebih besar, serta

adanya kemauan dan hasrat untuk menjadi guru.

Profesi Kependidikan

Menurut Piet  (1994: 26), profesi adalah suatu pernyataan atau suatu

janji  terbuka  (to  profess  artinya  menyatakan) yang  menyatakan  bahwa

seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena

orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Sementara

Everet Hugher (dalam Piet, 1994: 26) mengatakan bahwa profesi merupakan

symbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai  Pustaka,  1996: 789) bahwa

profesi  adalah  bidang  pekerjaan  yang  dilandasi  oleh  pendidikan  keahlian

(keterampilan,  kejuruan,  dsb)  tertentu. Sedangkan  Webster’s  New  Wold
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Dictionery (dalam Oteng: 1983) menyebutkan bahwa profesi sebagai suatu

pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam liberal arts atau sains, dan

biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual atau pekerjaan

kasar, seperti mengajar, keinsyuran, mengarang dan seterusnya.

 Sikap Keguruan

Sikap  (attitude)  adalah  kecenderungan  yang  relatif  menetap  untuk

bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu.

Perwujudan  perilaku  belajar  siswa  akan  ditandai  dengan  munculnya

kecenderunga-kecenderungan baru yang telah berubah atau lebih maju dan

lugas terhadap suatu objek, tata nilai, dan peristiwa. (Bruno dalam Muhibbin

Syah, 1995: 120).

Terkait  dengan  kewenangan  dalam profesionalisme  guru,  menurut

Muhibbin Syah (2005: 230) dalam menjalankan kewenangan profesionalnya,

guru dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan yang bersifat psikologis,

yaitu : 1) Kompetensi kognitif (kecakapan ranah cipta), yaitu

kemampuan  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan,  baik  pengetahuan

pendidikan  maupun  pengetahuan  bidang  studi  yang  akan  diajarkan.  2)

Kompetensi afektif (kecakapan ranah rasa), yaitu kemampuan yang meliputi

seluruh  fenomena  perasaan  dan  emosi  yang  berkaitan  dengan  profesi

keguruan.   3)  Kompetensi  psikomotor  (kecakapan  ranah  karsa),  yaitu

kemampuan  yang  meliputi  segala  keterampilan  atau  kecakapan  yang

berhubungan dengan tugas-tugas selaku pengajar.

 Kesiapan Mengajar

Menurut  Slameto  (2003:  59),  “kesiapan  adalah  kesediaan  untuk

memberikan  response  atau  bereaksi.  Kesediaan  itu  timbul  dalam  diri

seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan,  karena  kematangan

berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan”. Jadi seseorang dikatakan
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siap  untuk melakukan  sebuah  kerja  tertentu  jika  dalam dirinya  telah  ada

kematangan  untuk  melaksanakan  kecakapan.  Dengan  demikian  istilah

kesiapan ini dapat diartikan dengan kemampuan.

Berdasarkan  pendapat  tersebut,  maka  seseorang  dikatakan  siap

apabila  telah  ada  kematangan dalam diri  seseorang  dan muncul  perasaan

senang  untuk  melakukan  aktivitasnya.  Berdasarkan  teori  tersebut  maka

kesiapan dapat diartikan sebagai suatu perkembangan fisik dan mental yang

telah sempurna, dalam arti siap digunakan.

Hasibuan  dan  Moedjiono  (2006:  3)  mengemukakan  mengenai

pengertian mengajar, yaitu  mengajar  adalah penciptaan sistem lingkungan

yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri

dari  komponen-komponen  yang  saling  mempengaruhi,  yaitu  tujuan

instruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan siswa yang

harus memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial  tertentu,  jenis

kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana belajar mengajar yang

tersedia.

Mahasiswa sebagai  calon  guru  harus  benar-benar  menyiapkan diri

sebagai  pengelola  pengajaran  meliputi  merencanakan  pengajaran,

melaksanakan pengajaran dan melaksanakan evaluasi serta kesiapan mental

untuk  mewujdkan  peranan  guru  dalam PBM. Dalam melaksanakan  PBM

tersebut, selain mahasiswa harus mampu mentransfer ilmu tapi juga nilainilai

atau norma sebagai bekal untuk menanamkan jiwa keagamaan, kemandirian

dan tanggung jawab kepada peserta didik.

Metode Penelitian

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  ex-post  facto,  karena  hanya

mengungkapkan data peristiwa yang sudah berlangsung dan telah ada pada

responden tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi  terhadap variabel
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yang  diteliti.  Penelitian  ex-post  facto  dilakukan  untuk  meneliti  peristiwa

yang telah terjadi.

Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Sejarah

angkatan  2013  yang  terdiri  dari  3  kelas  dengan  jumlah  56  mahasiswa.

Karena jumlah mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2013

kurang  dari  100  maka  dalam  hal  ini  penelitian  yang  dilakukan  adalah

penelitian populasi.  Penelitian ini  terdiri  dari  dua variabel  bebas dan satu

variabel  terikat:  1.  Variabel  bebas  a.  Minat  Profesi  Guru  (X1)  b.  Sikap

Keguruan (X2) 2. Variabel terikat Kesiapan Mengajar (Y)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Angket

Teknik pengumpulan data melalui angket digunakan untuk mengungkapkan

data  Minat  Profesi  Guru,  Sikap  Keguruan  terhadap  Kesiapan  Mengajar

Mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini. Teknis yang dilakukan

adalah  dengan membagikan  angket  35  kepada  responden penelitian  yaitu

mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2013.

2. Observasi

Observasi  digunakan  untuk  mengamati  sikap  keguruan  yang  ditunjukkan

mahasiswa  Pendidikan  Sejarah   angkatan  2013  yang  telah  melaksanakan

mata  kuliah  PPL  I  dan  PPL  II  serta  telah  terjun  langsung  ke  lapangan

(sekolah).

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu untuk mengungkapkan

data tentang jumlah mahasiswa Program Studi Pendidikaan Sejarah angkatan

2013.
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Hasil Penelitian

Data  hasil  penelitian terdiri  dari  dua variabel  bebas  yaitu  variabel

Minat  Profesi  Kependidikan  dan Sikap Keguruan (  serta  variabel  terikat

Kesiapan  Mengajar  (Y).  Pada  bagian  ini  akan  digambarkan  atau

dideskripsikan dari  data  masing-masing variabel  yang telah  diolah  dilihat

dari nilai rata-rata (mean),  median,  modus, dan  standar deviasi. Selain itu

juga disajikan tabel distribusi frekuensi dan diagram batang dari distribusi

frekuensi masing-masing variabel. Hasil penelitian ini adalah:   (1) terdapat

pengaruh  positif  antara  Minat  Profesi  Kependidikan  terhadap  Kesiapan

Mengajar Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2013, yang ditunjukkan

dengan  nilai  sebesar  6,679  pada  taraf  signifikansi  5% (  >  yaitu  6,679 >

1,988. Sedangkan koefisien korelasi sebesar 0,592 dan koefisien determinasi

sebesar  35,2%,   (2)  terdapat  pengaruh  positif  antara  Sikap  Keguruan

terhadap Kesiapan Mengajar Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2013,

yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 6,496 pada taraf signifikansi 5% ( >

yaitu 6,49 > 1,988. Sedangkan koefisien korelasi sebesar 0,579 dan koefisien

determinasi sebesar 39.8%, dan (3) terdapat pengaruh positif antara Minat

Profesi  Kependidikan  dan  Sikap  Keguruan  terhadap  Kesiapan  Mengajar

Mahasiswa Pendidikan Sejarah  Angkatan  2013,  yang ditunjukkan dengan

nilai  sebesar  35,260  pada  taraf  signifikansi  5%  (  yaitu  35,260  >  3,10.

Koefisien  korelasi  sebesar  0,692,  koefisien  determinasi  sebesar  45%.

Besarnya sumbangan efektif (SE) dari kedua variabel dalam penelitian ini

sebesar  51.8%.  Variabel  Minat  Profesi  Kependidikan  sebesar  25,5%  dan

Sikap Keguruan sebesar 26,3%, sedangkan sisanya 48,2% dipengaruhi oleh

faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penutup
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1. Telah teruji bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Minat

Profesi  Kependidikan  terhadap  Kesiapan  Mengajar  Mahasiswa.  Hal  ini

menunjukkan bahwa apabila Minat Profesi Kependidikan sangat baik maka

mahasiswa akan sangat siap mengajar, sehingga calon guru-guru masa depan

akan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. 2. Telah teruji bahwa

terdapat pengaruh positif dan signifikan Sikap Keguruan terhadap Kesiapan

Mengajar Mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Sikap Keguruan

sangat  mendukung  maka  akan  sangat  siap  mahasiswa  untuk  mengajar

nantinya.  3.  Telah  teruji  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan

Minat  Profesi  Kependidikan  dan  Sikap  Keguruan  terhadap  Kesiapan

Mengajar Mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa jika Minat Profesi Guru

dan  Sikap  Keguruan  mendukung  secara  bersama-sama  akan  membentuk

Kesiapan Mengajar Mahasiswa.
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