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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (2003: 5) yang berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 

Sejalan dengan dinamika pembangunan bangsa diberbagai sektor, 

tuntutan terhadap pembangunan sektor pendidikan menjadi semakin luas, yakni 

disatu pihak tetap terpenuhinya kesempatan memperoleh pendidikan dan di pihak 

lain tercapainya efisiensi, relevansi, dan peningkatan mutu pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap yang berorientasi pada peningkatan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kemampuan profesional, dan produktivitas kerja 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa. Dengan karakteristik kualitas 

sumber daya manusia demikian, maka diharapkan bangsa Indonesia mampu 

bersaing dalam era globalisasi dunia saat ini maupun dimasa yang akan datang. 

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun 

dalam kenyataannya mutu pendidikan masih tetap rendah. Pembaharuan dalam 

bidang pendidikan harus tetap dilaksanakan secara terus menerus agar dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya, perlu ditingkatkan 

keseluruhan komponen sistem pendidikan, baik yang bersifat human resources 

maupun yang bersifat material resources. Peningkatan keseluruhan komponen 

sistem pendidikan yang bersifat human resources dan material resources tersebut 
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dapat diartikan dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya. Berbagai upaya 

peningkatan kualitas komponen sistem pendidikan secara keseluruhan mengarah 

pada pencapaian tujuan pendidikan. Disadari sepenuhnya, bahwa peningkatan 

kualitas komponen-komponen sistem pendidikan yang terbukti lebih berpengaruh 

terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah komponen yang bersifat human 

resources. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan, bahwa komponen yang bersifat 

material resources tidak dapat bermanfaat tanpa adanya komponen yang bersifat 

human resources.  

Komponen-komponen sistem pendidikan yang bersifat human resources 

sebenarnya dapat digolongkan menjadi tenaga kependidikan guru dan non guru.  

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 

3) bahwa: 

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik 
adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan.  

Komponen-komponen sistem pendidikan yang bersifat human resources 

dapat digolongkan menjadi: tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan; 

penilik, pengawas, peneliti dan pengembang dibidang pendidikan; pustakawan, 

laboran dan teknisi sumber belajar. Diantara komponen-komponen sistem 

pendidikan yang bersifat human resources, yang selama ini mendapat perhatian 

lebih banyak adalah tenaga guru. Dominannya perhatian pemerintah terhadap 

guru sebenarnya didasarkan atas suatu anggapan bahwa ditangan gurulah mutu 

pendidikan kita banyak bergantung. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan, tidak 

berdayanya sekolah-sekolah kita bila tidak ada gurunya. Dalam hal ini guru 

dipandang sebagai faktor kunci, karena guru berinteraksi secara langsung dengan 

muridnya dalam proses belajar mengajar. 

Kadar kualitas guru ternyata dipandang sebagai penyebab kadar kualitas 

output sekolah. Apabila pendidikan dilihat sebagai proses produksi, maka guru 

merupakan salah satu input instrumental yang bertangggung jawab 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

3 

` 

mengembangkan potensi siswa yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap yang lebih sempurna. Bahkan guru dianggap sebagai seorang yang 

perkataannya digugu dan perangainya ditiru. Hal ini tentunya semakin 

memperkuat serta menambah keyakinan bahwa guru adalah suatu pekerjaan yang 

sifatnya profesional. Yaitu suatu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 

mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu, bukan pekerjaan lainnya (Nana 

Sudjana, 2000: 13). 

Strategisnya peranan guru dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan 

dapat dipahami dari hakikat guru yang selama ini dijadikan sebagai asumsi 

programatik pendidikan guru. Yang dimaksud dengan asumsi programatik 

pendidikan guru adalah asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman dalam 

mengembangkan program pendidikan guru. Asumsi-asumsi tersebut adalah bahwa 

guru :  

(1) Agen pembaharuan; (2) Berperan sebagai fasilitator yang 
memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subyek didik untuk 
belajar; (3) Bertanggung jawab atas terciptanya hasil belajar subyek didik; 
(4) Dituntut menjadi contoh subyek didik; (5) Bertanggung jawab secara 
profesional meningkatkan kemampuannya; (6) Menjunjung tinggi kode etik 
profesionalnya (Ali Imron, 1995: 4). 

Sebagai orang yang bertugas mengajar dan mendidik, guru akan 

melaksanakan berbagai macam kegiatan demi tercapainya tujuan yang telah 

dirumuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus memainkan fungsi 

sebagai pembimbing, pembaharu, model atau contoh, penyelidik, konselor, 

pencipta, yang mengetahui sesuatu, pembangkit pandangan, pembawa cerita dan 

seorang aktor. 

Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) yang selama ini diberi 

kewenangan mempersiapkan guru dipandang sebagai lembaga yang paling 

bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan. Besarnya peranan guru dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga para pakar dan pengembang 

Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) senantiasa mencari bentuk baru 

dalam mengembangkan kurikulumnya. Dalam upaya peningkatan mutu guru, 

LPTK memegang peran yang sangat kompleks sehubungan dengan penyediaan 
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tenaga pendidik yang berkualitas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta merupakan salah satu Lembaga Pendidik 

Tenaga Kependidikan (LPTK), yang berfungsi mendidik calon guru dan tenaga 

kependidikan lainnya. Oleh karena itu FKIP wajib memberikan bekal kepada 

mahasiswanya agar menjadi guru yang baik yaitu sabar, ulet, tahan uji, penuh 

pengabdian dan profesional. Untuk mendapatkan output FKIP yang berkualitas 

yaitu menguasai kecakapan kerja yang selaras dengan bidang kerja maka FKIP 

perlu mengadakan usaha-usaha pembekalan pengetahuan dan ketrampilan 

dibidang pendidikan sesuai dengan perkembangan tuntutan pembangunan dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Untuk itu mahasiswa FKIP dipersiapkan melalui program pendidikan 

yang terencana dan sistematis. Disamping mendapatkan berbagai disiplin ilmu 

yang berkaitan dengan bidangnya, mereka juga memperoleh materi-materi 

keguruan baik teori maupun praktek yang memungkinkan mereka mempunyai 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai sehingga mempunyai kemampuan 

mengajar yang baik dan dapat melaksanakan tugas profesinya secara profesional.   

Kemampuan mengajar adalah kemampuan essensial yang harus dimiliki 

oleh seorang guru, karena tugas guru yang paling utama adalah mengajar. Maka 

perlu diadakan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses 

belajar mengajar. Kemampuan mengajar sejarah dalam Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) selama ini dinilai kurang maksimal. Hal ini dapat diketahui dari 

nilai mata kuliah Program Pengalaman Lapangan (PPL). Bagi mahasiswa calon 

guru Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah muara dari seluruh program 

pendidikan yang dihayati mahasiswa calon guru selama masa belajar di bangku 

perkuliahan. Hal ini berarti, semua kegiatan baik yang diselenggarakan dalam 

bentuk kuliah, praktek, maupun kegiatan mandiri diarahkan bagi terbentuknya 

kemampuan mengajar, yang secara terjadwal dan sistematis dibina 

pembentukannya pada Program Pengalaman Lapangan (PPL).  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mengajar sejarah 

dalam Program Pengalaman Lapangan (PPL) salah satu diantaranya adalah 

motivasi menjadi guru. Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong yang ada 
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pada diri seseorang yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan 

tingkah lakunya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dan menjamin 

kelangsungan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat 

ditandai dengan timbulnya perasaan. Motivasi merupakan suatu perubahan energi 

di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. Pada awalnya perasaan tersebut merupakan ketegangan 

psikologis yang menimbulkan emosi. Emosi ini menimbulkan aktivitas yang 

bermotif. Perubahan ini disadari. Motivasi juga ditandai oleh reaksi-reaksi untuk 

mencapai tujuan. Setiap respon tersebut merupakan suatu langkah kearah 

pencapaian tujuan. Motivasi yang timbul dari dalam seseorang akan menimbulkan 

minat yang tinggi. Motivasi juga merupakan suatu kekuatan jiwa yang dapat 

mendorong orang untuk melakukan usaha atau tindakan. Dengan adanya 

dorongan ini kemungkinan besar usaha seseorang akan berhasil.  

Seseorang yang memiliki motivasi terhadap suatu aktivitas, maka orang 

tersebut akan cenderung memusatkan segenap perhatian lebih besar terhadap 

aktivitas tersebut. Dengan demikian motivasi mahasiswa menjadi guru akan 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan mengajar sejarah dalam Program 

Pengalaman Lapangan (PPL), karena dengan adanya motivasi menjadi guru akan 

menimbulkan perasaan senang atau tertarik kepada jabatan guru sehingga 

mahasiswa calon guru dalam kegiatan PPL akan melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan perasaan senang karena merasakan adanya kesesuaian antara situasi 

belajar mengajar di sekolah latihan dengan motivasi tinggi yang ada pada dirinya. 

Jadi apabila motivasi menjadi guru tinggi maka besar kemungkinan kemampuan 

mengajar sejarah dalam PPL juga akan memuaskan. 

Selain motivasi menjadi guru, kemampuan mengajar sejarah dalam 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) juga di pengaruhi oleh prestasi Pengajaran 

Mikro. Mengajar adalah suatu kegiatan yang kompleks dikatakan demikian, 

karena kegiatan mengajar mengandung banyak unsur yang secara serempak harus 

dilakukan bersama-sama. Unsur-unsur tersebut meliputi ilmu, teknologi, seni dan 

bahkan pilihan nilai. Mengajar juga merupakan penggunaan sejumlah ketrampilan 

secara integratif yang dilandasi oleh seperangkat teori dan diarahkan bagi 
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pemilihan nilai tertentu. Ketrampilan-ketrampilan mengajar tersebut harus 

dikuasai oleh mahasiswa calon guru secara utuh dalam kegiatan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL). Penguasaan atas ketrampilan mengajar tersebut 

bersifat dinamik, oleh karena itu dapat dikembangkan dari rentangan yang tidak 

sempurna sampai kepada rentangan yang sempurna. Dengan perkataan lain, 

mahasiswa calon guru perlu berlatih secara terus menerus mengembangkan 

ketrampilan mengajarnya agar ia dapat tampil sempurna ketika mengajar dalam 

Program Pengalaman Lapangan (PPL). 

Agar ketrampilan-ketrampilan mengajar tersebut dapat ditampilkan 

secara sempurna oleh mahasiswa calon guru, maka mahasiswa calon guru harus 

banyak berlatih. Latihan tersebut dimulai dari yang sederhana sampai dengan 

yang kompleks. Dalam hal ini, mahasiswa calon guru harus memulainya dengan 

berlatih ketrampilan mengajar secara terisolasi dalam pengajaran mikro.  

Pengajaran Mikro merupakan salah satu cara praktek mengajar yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar yang dimikrokan untuk membentuk atau 

mengembangkan ketrampilan mengajar. Sebagai latihan praktek mengajar dalam 

situasi laboratoris, maka melalui Pengajaran Mikro calon guru dapat berlatih  

berbagai ketrampilan mengajar  (teaching skills) dalam keadaan terkontrol untuk 

meningkatkan kompentensinya. Untuk mendapatkan prestasi Pengajaran Mikro 

yang baik, seorang mahasiswa dituntut menguasai materi kuliah dan 

mempraktekkannya dengan baik dengan ditunjang berbagai ketrampilan mengajar 

yang sudah dipelajari dalam Pengajaran Mikro.  

Pada akhirnya, setelah mahasiswa calon guru melakukan praktek 

mengajar dalam Pengajaran Mikro maka untuk selanjutnya mahasiswa calon guru 

akan diterjunkan langsung dalam Program Pengalaman Lapangan (PPL). Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana dalam mempraktekkan teori yang 

telah diterima mahasiswa guna menyiapkan para calon guru  supaya menguasai 

kemampuan keguruan yang terintegrasi dan utuh. Dalam PPL mahasiswa calon 

guru diterjunkan ke sekolah latihan dalam kondisi yang sesungguhnya dan dalam 

lingkup yang besar (makro). Mahasiswa praktikan berlatih untuk mengajar dan 

menerapkan materi yang sudah dipelajari untuk disampaikan kepada siswa. Dalam 
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menyampaikan materi, mahasiswa harus benar-benar  menguasai materi dengan 

ditunjang ketrampilan-ketrampilan mengajar yang telah dipelajari dalam 

Pengajaran Mikro. Jadi apabila motivasi menjadi guru tinggi dan prestasi 

Pengajaran Mikro bagus maka besar kemungkinan kemampuan mengajar sejarah 

dalam PPL juga akan memuaskan. 

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan 

motivasi menjadi guru dan prestasi Pengajaran Mikro dengan kemampuan 

mengajar sejarah dalam PPL, oleh karena itu penelitian ini diberi judul: 

“ANALISIS HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI MENJADI GURU  DAN 

PRESTASI PENGAJARAN MIKRO DENGAN KEMAMPUAN MENGAJAR 

SEJARAH DALAM PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN PADA 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS 

KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2005/2006 “.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka masalah-masalah yang timbul dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Usaha-usaha yang dilakukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret selaku Lembaga Pendidik Tenaga 

Kependidikan (LPTK) dalam mencetak guru-guru profesional. 

2. Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang timbul karena adanya dorongan. 

Demikian halnya dengan pemilihan suatu jurusan di Perguruan Tinggi. 

Seseorang memilih Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, karena dorongan 

yang timbul dari diri orang tersebut untuk menjadi guru. Dorongan yang 

ada pada diri seseorang dapat timbul dari dalam maupun dari luar. 

Dorongan yang baik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri 

seseorang. Dorongan dari dalam merupakan dorongan untuk memilih 

aktivitas tertentu berdasarkan tujuan agar dapat memenuhi harapan-

harapannya. Dorongan yang kuat pada diri seseorang untuk memilih 
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jabatan guru akan memotivasi orang tersebut untuk melakukan suatu 

aktivitas yang berkaitan dengan jabatan guru.    

3. Motivasi selain memungkinkan pemusatan perhatian terhadap objek yang 

dipelajari juga akan menimbulkan perasaan senang dalam usaha belajar 

yang nantinya akan dapat mempengaruhi prestasi belajar seseorang. 

Motivasi yang tinggi pada mahasiswa calon guru terhadap jabatan guru 

akan menyebabkan tingginya prestasi Pengajaran Mikro yang akan 

berpengaruh positif pada kemampuan mengajar dalam PPL. 

4. Program Pengalaman Lapangan (PPL) seharusnya dilakukan secara 

profesional sebagai bentuk implementasi akhir proses belajar mengajar 

mahasiswa calon guru di FKIP. Sebagian mahasiswa menempuh PPL 

hanya untuk mengejar kelulusan saja sehingga pelaksanaan PPL tidak 

dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa calon guru. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan keterbatasan yang ada pada peneliti, baik waktu, 

tenaga, maupun biaya dan agar pembahasan masalah lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran maka ruang lingkup yang akan peneliti 

kaji dibatasi pada: “Hubungan antara motivasi menjadi guru dan prestasi 

Pengajaran Mikro dengan kemampuan mengajar sejarah dalam Program 

Pengalaman Lapangan pada mahasiswa program studi pendidikan  Sejarah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Tahun Akademik 2005/2006”  yang berupa : 

1. Motivasi menjadi guru adalah daya penggerak atau pendorong yang ada 

pada diri mahasiswa yang menimbulkan, mengarahkan, dan 

mengorganisasikan tingkah lakunya untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

yang berkaitan dengan jabatan guru dan menjamin kelangsungan aktivitas 

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu yaitu menjadi guru 

profesional. 
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2. Prestasi Pengajaran Mikro merupakan prestasi yang dicapai mahasiswa 

atas kemampuan latihan praktek mengajar dalam proses belajar mengajar 

dalam perkuliahan Pengajaran Mikro. 

3. Kemampuan mengajar sejarah dalam Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) merupakan kemampuan mahasiswa calon guru menerapkan 

berbagai ketrampilan mengajar dalam menyampaikan materi sejarah dalam 

Program Pengalaman Lapangan (PPL). 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi menjadi 

guru dengan kemampuan mengajar sejarah dalam Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maret Surakarta 

Tahun Akademik 2005/2006? 

2. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara prestasi 

Pengajaran Mikro dengan kemampuan mengajar sejarah dalam Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maret 

Surakarta Tahun Akademik 2005/2006? 

3. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi menjadi 

guru dan prestasi Pengajaran Mikro dengan kemampuan mengajar sejarah 

dalam Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Maret Surakarta Tahun Akademik 2005/2006. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah arahan atau haluan yang akan dicapai. Setiap penelitian 

tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, demikian pula dengan penelitian 
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ini. Dari penelitian ini dapat dirumuskan beberapa tujuan yang hendak dicapai, 

yaitu : 

1. Mengetahui ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi menjadi guru dengan kemampuan mengajar sejarah dalam 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Maret Surakarta Tahun Akademik 2005/2006. 

2. Mengetahui ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara 

prestasi Pengajaran Mikro dengan kemampuan mengajar sejarah dalam 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Maret Surakarta Tahun Akademik 2005/2006. 

3. Mengetahui ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi menjadi guru dan prestasi Pengajaran Mikro dengan kemampuan 

mengajar sejarah dalam Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Maret Surakarta Tahun Akademik 

2005/2006. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan yang ada. Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat 

teoritis, yang menyangkut pengembangan dari ilmu pengetahuan ataupun 

penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terhadap masalah-masalah yang 

diteliti, dan manfaat praktis yaitu peneliti dapat memberikan sumbangan dalam 

pemecahan masalah-masalah praktis dilapangan. Adapun manfaat penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Manfaat Teoritis 

Secara umum bagi dunia kependidikan  hasil penelitian ini diharapkan 

mampu menambah dan memperkaya khasanah ilmu kependidikan, khususnya 

yang berkaitan dengan hubungan motivasi menjadi guru dan prestasi Pengajaran 
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Mikro dengan kemampuan mengajar sejarah dalam Program Pengalaman 

Lapangan (PPL). Dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang 

akan datang.  

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa FKIP 

1. Untuk menambah wawasan mengenai penelitian kependidikan dan juga  

sebagai motivator prestasi belajar yang baik terhadap proses belajar 

mengajar untuk mencapai hasil yang diharapkan yaitu menjadi guru yang 

profesional. 

2. Sebagai masukan bagi mahasiswa calon guru bahwa motivasi menjadi  

guru dan prestasi Pengajaran Mikro berhubungan dengan kemampuan 

mengajar sejarah dalam Program Pengalaman Lapangan. 

b. Bagi Dosen FKIP 

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para dosen dalam upaya 

peningkatan mutu tenaga kependidikan yang profesional. 

2. Sebagai masukan bagi dosen pembimbing agar lebih meningkatkan 

perhatiannya dalam memberikan bimbingan dan  arahan kepada 

mahasiswa yang dibimbingnya  agar pelaksanaan  praktik mengajar 

melalui Program Pengalaman Lapangan (PPL) dapat berhasil dengan baik 

dan memuaskan. 

c. Bagi FKIP UNS 

Sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam menentukan 

kebijakan  yang berhubungan dengan Program Pengalaman Lapangan (PPL), agar 

peran FKIP sebagai Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dapat 

maksimal sehingga mampu mencetak guru-guru yang profesional. 

d. Bagi Penulis  

 Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan sesuai dengan 

profesi yang peneliti tekuni sehingga peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh melalui bangku perkuliahan dan dapat menjadi seorang guru 

profesional. 
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