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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

  

1. Pengertian PKM  

Program Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) adalah suatu program 

dalam pendidikan prajabatan guru, yang dirancang untuk melatih calon guru 

menguasai kemampuan keguruan yang utuh dan terintegrasi, sehingga 

menyelesaikan pendidikannya mereka siap secara mandiri menemban tugas 

sebagai guru. Kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai guru inilah yang 

di benuk melalui PKM Oleh karena itu PKM merupakan muara dari seluruh 

program pendidikan prajabatan guru. Tempat menintegrasikan komponen teori 

dengan praktik, tempat mengintegrasikan komponen isi dengan metodelogi.  

  

2. Dasar PKM  

Dasar terselenggaranya Pemantapan Kemampuan Mengajar adalah: SK 

MentriPendidikan dan Kebudayaan nomor : 039 / 1980 dan SK 0141 / F / 1985 

yang intinya menegaskan :  

1. Terpadunya rancangan dan proses pelaksanaan kurikulum di LPTK 

(Lembaga Pemdidikan Tenaga Kependidikan). Diatas suatu wawasan yang 

berarti terpadunya teori dan praktek dalam mengasuh tenaga  

kependidikan.  
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2. Terkoordinasinya dengan mantap kegiatan-kegiatan pendidikan dan 

pembinaan tenaga kependidikan yang meliputi pendidikan prajabatan, 

pengangkatan dan penempatan ltihan jabatan dan pembinaan karir.  

  

Untuk melaksanakan kegiatan PKM diperlukan seperangkat kemampuan dasar 

keguruan, yang tercermin pada tugas dan peran guru SD. Oleh karena itu semua 

kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada penilaian harus 

berorientasi pada peran dan tugas guru. Adapun pokok-pokok  peran dan tugas 

guru secara umum antara lain:  

a. Tugas Profesional:  

Yaitu mendidik (dalam rangka pengembangan kepribadian), mengajar 

(dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir/kecerdasan), dan 

melatih (dalam rangka penerapan tegnologi pengajaran).  

b. Tugas Manusiawi  

Artinya guru bertugas mendidik dirinya sendiri dan dan menempatkan 

dirinya pada kepentingan anak. Disini guru merupakan orang tua kedua di 

sekolah.  

c. Tugas Kemasyarakatan  

Tugas ini terutama untuk membentuk manusia warga Negara yang baik 

berdasarkan Pancasila,UUd 1945 dan GBHN. Disini guru adalah pengantar 

masa depan anak didik dan penggerak kemajuan.  



  3 

  

  

  

  

  

3. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan akhir pelaksanaan PKM adalah memberikan latihan bagi mahasiswa 

calon guru agar mampu melakukan tugas guru SD secara lebih rinci dan 

bertahap. bertujuan agar calon guru Sekolah Dasar (SD)dapat :  

1. Mengenal secara cermat lingkungan fisik administratif, setra akademi 

social Sekolah Dasar (SD) sebagai tempat kerjanya pada masa yang 

akan dating.  

2. Menguasai berbagai keterampilan mengajar terbatas.  

3. Mampu menerapkan berbagai kemampuan keguruan secara utuh dan 

terintegrasi dalam situasi nyata dibawah bimbingan para pembimbing 

/guru pengajar.  

4. Mampu menerapkan berbagai kemampuan keguruan secara utuh dan 

menyeluruh dalamsituasi dan keadaan sebenarnya dengan bimbingan 

seoptimal mungkin.  

5. Mampu nenarik pelajaran dari penghayatan dari pengalaman selama 

latihan melalui refleksi yang merupakan salah satu cara penting 

pekerjaan.  
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4. Sasaran  

Sasaran yang ingin dicapai dari PKM adalah :  

 Pribadi calon guru yang seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

nilai, sikap serta tingkah laku yang diperlukan bagiprofesinya serta 

cakap dan tepat menggunakannya didalam penyelenggaraan 

pendidikan dan pengajaran, baik di sekolah maupun diluar sekolah.  

  

5. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup  Program Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM)  

meliputi antara lain :  

a. Pelaksanaan proses belajar mengajar  

b. Pengelolaan kelas  

c. Administrasi sekolah  

d. Pengorganisasian kurikulum  

e. Prngorganisasian laporan dan komponen pendidikan yang lain.  

  

6. Tahap-tahap Program Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM)  

a. Persiapan  

Mempersiapkan PKM lebih bersifat administratif dan kooperatif untuk 

mendukung terselenggaranya kegiatan PKM di sekolah dasar.  

b. Tahap Pelaksanaan  

1.Pengenalan Lapangan Kerja/ pengamatan di sekolah dasar  

2. Latihan terbimbing  
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3. Latihan Mandiri  

4, Ujian akhir Program Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM)  

c. Penarikan mahasiswa Program Pemantapan Kemampuan Mengajar  

(PKM) Penarikan  mahasiswa PKM dilakukan pada bulan Oktober  

2010  

  

  

  

  

  

7. Peserta Program Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM), Guru 

Pamong, dan Dosen  Pembimbing Lapangan (DPL).  

Jumlah Mahasiswa PKM program studi S1 PGSD dalam jabatan yang 

ditetapkan di SDN 2 Sukarame :  

Nama   : A.Kholid  

NPM   : 0913069001  

  

Guru pengajar yang memberikan bimbingan khusus yaitu:  

Nama   : Dra. Siti Zubaidah  

NIP    : 195808231979102001   

    

 


