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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Pendidikan Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi negeri 

yang lulusannya diharapkan untuk menjadi guru. Universitas Pendidikan 

Indonesia ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi para calon mahasiswa yang 

ingin menyalurkan minatnya menjadi seorang guru. Salah satu Program Studi 

Kependidikan yang tersedia di Universitas Pendidikan Indonesia adalah Program 

Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri di Fakultas Pendidikan dan Teknologi 

Kejuruan (FPTK). Sebagai mahasiswa yang akan dicetak untuk menjadi calon 

guru SMK pada Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri, maka 

tentunya harus mendapatkan bekal yang memadai untuk menguasai kompetensi-

kompetensi yang mempengaruhi dalam kesiapan mengajar, baik secara teoritis 

maupun secara praktik, seperti kemampuan dasar mengajar, keterampilan dalam 

mengelola KBM, dan pengelolaan kelas.  

Pendidikan Teknologi Agroindustri dipersiapkan untuk menjadi tenaga 

pendidik dalam dunia pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang mana 

lulusannya harus memiliki ilmu pengetahuan yang akan disampaikan di dalam 

kelas dan mempunyai keahlian dibidangnya untuk disampaikan di luar kelas atau 

yang biasa disebut praktik. Jumlah peminat terhadap jurusan Pendidikan 

Teknologi Agroindustri ini setiap tahunnya terus bertambah. Itu artinya minat 

calon mahasiswa terhadap profesi guru juga mengalami peningkatan.  

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis untuk 

mengetahui minat mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri untuk menjadi 

guru didapatkan hasil yaitu sebesar, 30% mahasiswa tidak memiliki minat untuk 

menjadi guru, 26,7% mahasiswa ragu-ragu untuk menjadi guru, dan hanya 43,3% 

mahasiswa memiliki minat terhadap profesi guru. Pada kenyataannya 

meningkatnya minat menjadi mahasiswa jurusan pendidikan tidak sebanding 

dengan minat terhadap profesi guru pada jurusan Pendidikan Teknologi 

Agroindustri itu sendiri. Data tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Mega Kusumah Putri pada tahun 2016. Berdasarkan 
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penelitian tersebut diperoleh informasi mengenai rendahnya minat mahasiswa 

jurusan Pendidikan Teknologi Agroindustri Angkatan 2013 untuk menjadi guru, 

hasil yang diperoleh yaitu 28% mahasiswa yang memilih karir non pendidikan, 

15% mahasiswa yang memilih karir pendidikan, dan 7% mahasiswa memilih karir 

pendidikan dan non pendidikan.  

Rendahnya minat menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan Teknologi 

Agroindustri ini tentu bukan hal yang baik karena tidak sesuai dengan tujuan 

Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri, sebagai berikut: Kompetensi utama 

Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri adalah menghasilkan lulusan 

yang memiliki kompetensi pedagogik yaitu lulusan yang memiliki kemampuan 

dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola proses pembelajaran bidang 

agroindustri sehingga menjadi pendidik yang berkualitas yang dapat melakukan 

tugas sebagai pendidik secara bertanggung jawab untuk pembelajaran yang efektif 

yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja. (Website Resmi PTAG, 2017). 

Untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan di atas salah satu 

upayanya adalah tentunya dengan menumbuhkan minat mahasiswa untuk menjadi 

guru. Minat menjadi guru ini diharapkan dapat memunculkan jiwa dan semangat 

menjadi guru, khususnya pada mahasiswa lulusan Pendidikan Teknologi 

Agroindustri sehingga para lulusan tersebut memiliki kompetensi untuk menjadi 

seorang guru. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan sangat 

penting untuk meningkatkan minat mahasiswa Pendidikan Teknologi 

Agroindustri untuk menjadi guru. Maka berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Persepsi Mahasiswa Tentang Profesi Guru Sebelum dan Sesudah 

Melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Terhadap Minat 

Mahasiswa Menjadi Guru” 

1.2. Pembatasan Masalah Penelitian  

Masalah yang akan dikaji pada penelitian ini difokuskan pada persepsi 

mahasiswa PTAG sebelum dan sesudah melaksanakan PPL terhadap minat 

menjadi guru. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan untuk 

menghindari penyimpangan terhadap pembahasan, maka pembahasan dibatasi 
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pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap profesi guru 

yakni gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 

lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menjadi guru yakni unsur kognisi, 

emosi, dan unsur konasi.  

1.3. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa sebelum dan sesudah melaksanakan PPL 

tentang profesi guru? 

2. Bagaimana minat mahasiswa sebelum dan sesudah melaksanakan PPL 

terhadap profesi guru? 

3. Bagaimana pengaruh persepsi mahasiswa sebelum melaksanakan PPL 

tentang profesi guru terhadap minat mahasiswa menjadi guru? 

4. Bagaimana pengaruh persepsi mahasiswa sesudah melaksanakan PPL 

tentang profesi guru terhadap minat mahasiswa menjadi guru? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Mengetahui persepsi mahasiswa sebelum dan sesudah melaksanakan PPL 

tentang profesi guru. 

2. Mengetahui minat mahasiswa sebelum dan sesudah melaksanakan PPL 

terhadap profesi guru. 

3. Mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa sebelum melaksanakan PPL 

tentang profesi guru terhadap minat mahasiswa menjadi guru. 

4. Mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa sesudah melaksanakan PPL 

tentang profesi guru terhadap minat mahasiswa menjadi guru.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Secara praktis 
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Dapat mengetahui persepsi mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri 

sebelum melaksanakan PPL dan sesudah melaksanakan PPL tentang profesi guru 

terhadap minat mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri menjadi guru. 

 

2. Secara teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seorang 

mahasiswa sebelum dan sesudah melaksanakan PPL yang dapat melatarbelakangi 

minat mahasiswa dalam memilih profesi guru sebagai suatu pekerjaan yang akan 

ditekuni setelah ia lulus. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan Program 

Pengalaman Lapangan dengan mengarahkan persepsi mahasiswa tentang guru 

terhadap minat mahasiswa menjadi guru.  

1.6. Struktur Organisasi Penelitian 

Sistematika penelitian yang dilakukan peneliti meliputi : 

BAB I Yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai pemaparan latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah penelitian, pembatasan masalah 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penelitian 

BAB II Yaitu Landasan Teori. Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan 

peneliti untuk mendasari dan menguatkan hasil dari temuan penelitian, 

penelitian yang relevan, dan kerangka berfikir. 

BAB III Yaitu Metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang rencana penelitian 

yang meliputi : desain penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, dan prosedur penelitian. 

BAB IV Yaitu Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil analisis data 

penelitian berupa presentase yang dapat berupa angka, grafik, dan tabel, 

serta pembahasan hasil penelitian yang ditunjang dengan teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian. 

BAB V Yaitu Simpulan dan Saran. Bab ini berisi tentang simpulan dari jawaban 

masalah yang ada pada penelitian dan rekomendasi yang tertuju pada 

pihak-pihak yang berkaitan dengan judul penelitian baik individu 
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maupun lembaga 

 


