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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan menurut Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantoro (dalam Wasitohadi 2014:49) merupakan 

tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai 

manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara 

individu untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu perubahan dan 

pembaharuan dalam pendidikan adalah bertujuan untuk mencetak individu yang 

diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada dunia pendidikan.  

Selain pendidikan yang berkualitas, adanya generasi pendidik yang 

profesional juga diperlukan. Arti profesional menurut kamus besar bahasa 

indonesia adalah bersangkutan dengan profesi, memelurkan kepandaian khusus 

untuk menjalankannya. Diperlukannya guru yang profesional karena menurut 

Glickman (dalam Ibrahim Bafadal 2003: 5) guru dapat dikatakan bilamana 

kemampuan tinggi (high level of abstract) dan motivasi kerja tinggi ( high level of 

commitment). Absrtaksi yang dimaksudkan adalah tingkat kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran, mengklarifikasi masalah-masalah pembelajaran, dan 
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menentukan alternatif pemecahannya. Guru yang memiliki komitmen yang rendah 

biasanya kurang memberikan perhatian kepada murid, demikian pula waktu dan 

tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pun sangat 

sedikit. Sebaliknya, jika seorang guru yang memiliki komitmen tinggi biasanya 

tinggi sekali perhatian terhadap muridnya demikian pula waktu yang disediakan 

untuk peningkatan mutu pendidikan sangat banyak. Menurut Glickman (dalam 

Ibrahim Bafadal 2003: 5) bahwa seorang akan bekerja secara profesional bilamana 

orang tersebut memiliki kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). 

Sedangkan menurut Nurdin (dalam Desilawati dan Amrizal 2014: 2) menyebutkan 

guru adalah seorang tenaga profesioanal yang dapat menjadikan murid- muridnya 

mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 yang menjelaskan guru 

adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 terdapat amanat yang 

mensyaratkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 

Pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru 

sehingga bukan hanya tugas pemerintah untuk melahirkan pendidik profesional 

namun merupakan tugas bersama, terutama bagi uniersitas-universitas yang telah 

menyiapkan berbagai jurusan dalam fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan menurut Desilawati dan Amrizal (2014) “Pemerintah 
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telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru diantaranya 

meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi 

tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Program 

penyetaaan Diploma II bagi guru guru SD, Diploma III bagi guru-guru SLTP dan 

Strata I (sarjana) bagi guru-guru SLTA.  

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) telah mempersiapkan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk mencetak para calon guru 

yang profesional. Guru merupakan peran yang sangat penting dalam membangun 

karakter bangsa. Selain kecerdasan dalam mencapai kesuksesan yang akan 

ditempuh sebuah rasa senang dan perhatian juga dibutuhkan, jika tanpa adanya rasa 

senang dan perhatian maka apa yang dilakukan terasa berat, kurang efektif dan 

bahkan bisa menjadi beban pikiran. Begitu pula dalam menentukan fakultas dan 

memilih jurusan di sebuah perguruan tinggi. Rasa senang yang ada pada diri 

manusia dapat menumbuhkan minat, dan hal yang menarik minat dapat 

menimbulkan perhatian yang lebih pada suatu hal.  

Selain faktor fasilitas yang telah diberikan oleh universitas, faktor lain  yang 

mempengaruhi kualitas calon pendidik adalah minat yang ada pada diri calon 

pendidik itu sendiri. Minat menurut Slameto (2003:180) merupakan suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antar diri sendiri 

dengan suatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin 

besar minat. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi individu dalam menentukan 

pilihan, seperti memilih fakultas pada perguruan tinggi. Minat adalah salah satu 

yang dapat mempengaruhi individu memilih fakultas dan juga kemampuan yang 
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indivdu miliki. Adanya minat dalam diri individu dapat menciptakan semangat 

tersendiri dalam menjalankan kewajiban dibandingkan dengan minat dari luar 

dirinya seperti dorongan orang tua. Sehingga secara tidak langsung minat dapat 

mempengaruhi nilai individu dalam studinya.  

Setiap individu pasti ingin mendapatkan nilai yang baik dan mempunyai 

prestasi yang membanggakan, dengan begitu individu merasa bisa mendapatkan 

pekerjaan yang layak pada masa depan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua 

individu di perguruan tinggi mendapatkan nilai yang baik, hal tersebut 

kemungkinan dapat dipengaruhi oleh minat individu dalam menjalankan studinya. 

Banyaknya saingan dalam memasuki perguruan tinggi maupun swasta dapat 

menyebabkankan individu tersebut memilih jurusan dalam fakultas yang sedikit 

peminatnya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi nilai yang didapatkan 

individu dalam studinya. Minat yang ada pada diri individu merupakan pengaruh 

terbesar untuk melakukan sesuatu dengan senang hati dan tanpa beban. Apakah 

individu tersebut berminat dari dalam diri untuk memilih FKIP UMM atau berminat 

karena dorongan orang tua dan ajakan teman.  

FKIP adalah salah satu fakultas yang pasti ada di setiap perguruan tinggi 

negeri maupun swasta yang peminatnya dari tahun ke tahun semakin banyak. Setiap 

tahun peminat pada FKIP bertambah. Meskipun dengan banyaknya peminat tidak 

menjamin semua mahasiswa memang berminat menjadi pendidik karena pada 

kondisi nyata lulusan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan tidak sedikit yang 

bekerja pada bidang lain hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut. 
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Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Fatmawati (2015) dengan judul Minat memilih program studi 

pendidikan akuntansi ditinjau dari lingkungan keluarga dan persepsi peluang kerja 

pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) angkatan 2014/ 

2015. Persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui minat 

mahasiswa dalam memilih tempat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan 

tinggi. Pada penelitian terdahulu ingin mengetahui minat mahasiswa memilih 

program studi pendidikan akuntansi yang ditinjau dari lingkungan keluarga dan 

peluang kerja. Sedangkan pada penelitian ini ingin mengetahui minat mahasiswa 

memilih FKIP sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. 

Kelebihan pada penelitian ini yakni dapat melihat seberapa besar minat mahasiswa 

menjadi seorang pendidik dan keberagaman hal yang mendorong mahasiswa 

sehingga memilih FKIP UMM. Harapan di lakukan penelitian ini yakni agar 

mendapatkan hasil yang lebih jelas dan mendalam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada penilitian ini adalah 

“bagaimana minat mahasiswa angkatan 2016 memilih FKIP UMM?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang inging dicapai yakni 

mengetahui “Bagaimana minat mahasiswa angkatan 2016 memilih FKIP 

UMM”. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber rujukan 

penelitian selanjutnya tentang minat mahasiswa memilih Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai tempat kuliah yang dipilih  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai pedoman dan wawasan 

dalam meningkatkan kegiatan perkuliahan. 

b. Bagi Fakultas, dapat digunakan untuk mengetahui besarnya minat 

mahasiswa memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan 

dapat di gunakan untuk mengembangkan kualitas Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan UMM. 

c. Bagi masyarakat, sebagai informasi bahwa Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan UMM merupakan salah satu fakultas yang diminati 

mahasiswa untuk dijadikan tempat kuliah. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meneliti pada minat mahasiswa memilih Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, subjek pada penelitian 

ini tak lain adalah mahasiswa dari jurusan PGSD, Pendidikan Bahasa 

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi, Pendidikan 

Matematika dan Pendidikan Civic Hukum angkatan 2016  
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F. Definisi Operasional 

1. Minat yaitu suatu rasa ketertarikan berlebih pada suatu hal yang jika 

dilakukan akan merasa senang dan tidak terpaksa. Pada penelitian ini 

minat dilihat pada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.  

2. Mahasiswa adalah orang yang sedang menuntut ilmu di universitas. 

 


