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ABSTRACT 

 

This study aimed to find out: 1) pedagogical competence of Sociology Education students in 

implementing teaching internship at high school/MA in Mataram / West Lombok; 2). 

Professional competency of Sociology Education students in implementing teaching 

internship at high school/MA in Mataram / West Lombok; 3). The obstacles faced by 

Sociology Education students at high school/MA in Mataram / West Lombok. The sources of 

data in this study were research informants consisting of tutor teachers and supervisors, while 

the research subjects were Sociology Education students who were having teaching 

internship at high schools/MA  in Mataram and West Lombok. The data collection techniques 

were documentation and interview. The conclusions of this study are: 1). The pedagogical 

ability of Sociology Education students in teaching-learning design is good with adjustments 

to the changes that occurred in the 2013 curriculum: 2). Sociology Education students’ 

pedagogical ability in teaching-learning practices has advantages in the development of 

methods, media, and development of evaluation tools, but still weak in time management and 

classroom management; 3). The professional ability of Sociology Education students in 

mastering the material needs to be improved; 4). The problems faced by Sociology Education 

students in schools in implementing teaching internship in terms of time management and 

class management. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui : 1) kompetensi pedagogi mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam melaksanakan PPL di SMA/MA Kota 

Mataram dan Kabupaten Lombok Barat; 2). Kompetensi profesional mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam melaksanakan PPL di SMA/MA Kota 

Mataram dan Kabupaten Lombok Barat; 3). Kendala-kendala yang dihadapi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi di SMA/MA Kota Mataram dan 

Kabupaten Lombok Barat. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan 

penelitian yang terdiri dari guru pamong dan dosen pembimbing, Sedangkan subjek 

penelitiannya adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi yang sedang 

Praktek Pengalaman Lapangan di sekolah SMA.MA Kota Mataram dan Kabupaten 

Lombok Barat. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. 

Simpulan dalam penelitian adalah: 1). Kemampuan pedagogi mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Sosiologi dalam perancangan pembelajaran sudah baik dengan 

dilakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada Kurikulum 

tahun 2013: 2). Kemampuan pedagogi mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Sosiologi dalam praktek pembelajaran memiliki keunggulan dalam pengembangan 

metode, media, dan pengembangan alat evaluasi, namun masih lemah dalam 

manajemen kewaktu dan manajemen kelas; 3). Kemampuan profesional mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam penguasaan materi perlu ditingkatkan; 4). 

Permasalahan yang dihadapi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi di 

sekolah dalam melaksanakan PPL dalam hal manajemen waktu dan manajemen 

kelas. 

 

Kata kunci : kompetensi, pedagogi, profesional,mahasiswa,PPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru, karenanya LPTK sebagai 

lembaga yang menghasilkan calon guru harus menyiapkan lulusannya menjadi guru yang 

profesional. Pemerintah melalui PP No. 74 Tahun 2008 tentang guru telah menetapkan, 

untuk menjadi guru yang profesional harus memiliki 4 (empat) kompetensi , yakni 

kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial. Menyiapkan calon guru yang profesional, merupakan upaya menyiapkan dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di Wilayah Nusa Tenggara Barat. 

Upaya untuk meningkatkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia 

di Wilayah Nusa Tenggara Barat,  Dirjen DIKTI dengan Surat Nomor: 444/E.E2/DT 

2014 memberi mandat kepada Universitas Mataram untuk menyelenggarakan Pendidikan 

Sosiologi (S1) di Mataram. Berdasarkan surat mandat tersebut, sejak tahun akademik 

2014/2015  penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Sosiologi diserahkan pada 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Sosiologi telah 

menerima mahasiswa baru sejumlah 55 orang melalui jalur test mandiri.  

Angkatan I mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, pada tahun ajaran 

2017/2018 semester gasal (semester 7) memprogramkan  mata kuliah PPL. Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) dalam struktur kurikulum Program Studi Pendidikan 

Sosiologi  merupakan salah satu matakuliah perilaku berkarya (MPB) yang 

dipersyaratkan dalam lembaga pendidikan keguruan. Matakuliah tersebut dirancang 

secara khusus untuk menyiapkan calon guru agar memiliki dan menguasai kompetensi 

profesi keguruan secara  utuh, sehingga nantinya mereka dapat menjadi guru yang bisa 

mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional. Program Pengalaman 

Lapangan merupakan program yang secara khusus dirancang untuk mempersiapkan dan 

meningkatkan kompetensi pedagogi dan professional calon guru sebelum benar-benar 

dilepas ke lapangan (Buku Pedoman PPL FKIP.2016) 

 Sebelum melaksanakan PPL di sekolah, 43 orang mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sosiologi harus mengikuti serangkaian pembekalan PPLdan test. Hasil test 

menunjukkan 30 orang (70 %) memperoleh skor di atas 55 dan 13 (30 %) memperoleh 

skor dibawah 55.(Sumber PPL. FKIP UNRAM). Namun setelah diadakan ujian ulang, 

seluruh mahasiswa Pendidikan Sosiologi lulus test dan bisa mengikuti PPL di sekolah. 

Penempatan mahasiswa untuk PPL di Sekolah Menengah Atas Negeri berada di wilayah 



Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Pelepasan mahasiswa S1 Pendidikan 

Sosiologi ke lapangan dalam pelaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di sekolah 

memunculkan sejumlah pertanyaan seperti apakah mereka diterima dengan baik di 

sekolah?, bagaimana kemampuan mengajarnya?, bagaimana penguasaan materinya?, dan 

pertanyaan-pertanyaan lainnya. Karena itu penelitian ini direncanakan selama 3 tahun : 

tahun  I difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa PPL 

Program Studi Sosiologi dalam mengembangkan kompetensi pedagogi dan profesional 

di sekolah; fokus penelitian tahun ke II pada desain pengembangan kompetensi pedagogi 

dan profesional mahasiswa PPL Program Studi Pendidikan Sosiologi di sekolah; tahap 

III difokuskan pada efektifitas pengembangan kompetensi pedagogi dan profesional 

mahasiswa PPL Program Studi Pendidikan Sosiologi.  

B. Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan kompetensi pedagogi mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dalam melaksanakan PPL di sekolah? 

2. Bagaimana pengembangan kompetensi profesional  mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dalam melaksanakan PPL di Sekolah ? 

3. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sosiologi di sekolah? 

C. Tujuan Penelitian 

Kompetensi pedagogi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam 

melaksanakan PPL di SMA/MA Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat 

1. Kompetensi profesional mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam 

melaksanakan PPL di SMA/MA Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat 

2. Kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi di 

SMA/MA Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat 

D. Urgensi Penelitian 

Penelitian Dwi Widyastutik (2013) tentang  Persepsi Guru Dan Siswa Tentang 

Profil Mahasiswa PPL (Praktik Pengalaman Lapangan ) menunjukkan 1) Kompetensi 

kepribadian, mahasiswa PPL mempunyai kepribadian yang baik sebagai calon guru 

profesional, 2) Kompetensi sosial, mahasiswa PPL mempunyai kemampuan 

bersosialisasi yang baik, 3) Kompetensi profesional, mahasiswa PPL mempunyai 

kemampuan yang cukup dalam hal penguasaan materi, 4) Kompetensi pedagogi, 

mahasiswa PPL mempunyai kemampuan yang baik dalam hal pembuatan RPP, 



membuka dan menutup pelajaran, melakukan variasi pembelajaran, dan penggunaan 

media pembelajaran. Mahasiswa PPL mempunyai kemampuan yang  menunjukkan  

dalam hal penggunaan metode dan evaluasi. Mahasiswa mempunyai kemampuan yang 

kurang dalam hal pengelolaan kelas dan penyampaian atau penyajian materi.  

Merujuk pada hasil penelitian di atas, penelitian ini penting dilakukan karena 

dengan diketahuinya kompetensi  pedagogi, kompetensi profesional, dan kendala-

kendala yang dihadapi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi yang 

melaksanakan PPL dapat mencerminkan hasil dari proses pembelajaran di program studi. 

Penelitian ini  juga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Program Studi 

Pendidikan Sosiologi untuk evaluasi diri terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan 

di program studi. Berdasarkan hasil evaluasi dapat dilakukan  perbaikan-perbaikan guna 

menghasilkan lulusan yang profesional pada bidangnya. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Kompetensi Mata Pelajaran Sosiologi 

Mata Pelajaran Sosiologi merupakan mata pelajaran yang disampaikan di 

Pendidikan Menegah untuk SMA/MA/Paket C untuk Peminatan Ilmu-ilmu Sosial. Ruang 

lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai 

pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan 

dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran. Berdasarkan Permendikbud No.21 tahun 

2016 tentar Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, tingkat kompetensi 

Pendidikan Menengah (kelas X-XII SMA/MA/SMALB/Paket C) sebagai berikut : 

KOMPETENSI INTI DESKRIPSI KOMPETENSI 

Sikap Spritual  

 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya  

Sikap Sosial  

 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku  

a. jujur,  

b. disiplin,  

c. santun,  

d. peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai),  

e.  bertanggung jawab,  

f.  responsif, dan  



g. pro-aktif,  

Dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan, 

keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan 

alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, 

dan kawasan internasional.  

Pengetahuan  

 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat 

teknis, spesifik, detil, dan kompleks 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang  

a. ilmu pengetahuan,  

b. teknologi,  

c. seni,  

d. budaya, dan  

e. humaniora  

Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah  

Keterampilan  

 

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, 

dan menyaji secara:  

a. efektif,  

b. kreatif,  

c. produktif,  

d. kritis,  

e. mandiri,  

f. kolaboratif,  

g. komunikatif, dan  

h. solutif,  

Dalam ranah konkret dan abstrak terkait 



dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah, serta mampu menggunakan metoda 

sesuai dengan kaidah keilmuan.  

Mengacu pada Permendikbud No. 21 tahun 2016, tingkat kompetensi dan ruang 

lingkup materi Sosiologi untuk SMA/MA/SMALB/Paket C sebagai berikut : 

Tingkat Kompetensi Kompetensi Ruang Lingkup Materi 

Tingkat Pendidikan 

Menengah (Kelas X-

XII 

-Membangun toleransi dan 

empati dalam hubungan 

sosial.  

- Memiliki tanggung jawab 

publik serta menjunjung 

tinggi keharmonisan sosial.  

-Mengamati dan menganalisis 

masalah-masalah sosial.  

 

 

 

 - Melaksanakan prosedur dan 

mengkomunikasikan kajian 

dan atau penelitian berbagai 

gejala sosial.  

- Membangun toleransi dan 

empati sosial dengan 

penyesuaian diri terhadap 

perubahan global.  

-Mengamati dan menganalisis 

ketimpangan sosial dengan 

solusi pemecahannya.  

-Melaksanakan prosedur 

kajian untuk praktik 

pemberdayaan komunitas.  

-Mengevaluasi praktik 

pemberdayaan komunitas 

- Individu, kelompok dan 

hubungan sosial.  

 

- Ragam kelompok 

sosial di dalam 

masyarakat.  

- Masalah sosial, konflik, 

kekerasan dan 

penyelesaiannya, serta 

kesetaraan dalam 

keberagaman.  

-Metode penelitian 

sosial.  

  

 

-  Perubahan sosial dan 

globalisasi.  

  

 

-  Ketimpangan sosial 

dan pemberdayaan 

komunitas.  

 



dan merumuskan alternatif 

solusinya. 

 

B. Tinjauan tentang Kompetensi Guru 

UU No.14 tahun 2005 tentang  Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 menyatakan guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk 

menjadi guru yang profesional arus memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam 

bidang keguruan sehingga mampu  melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru  dengan 

kemampuan maksimal. (Uzer Usman Moh,2017) Kompetensi merupakan seperangkat 

pengetahuan, keterampilan,dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai,dan 

diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.(Ps. 3.(1) 

PP,No.74 tahun 2008). Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi 

professional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 

Lebih lanjut Pasal 3 (4 s.d 7) PP No. 74 Tahun 2008 menjelaskan bahwa  

Kompetensi Pedagogi merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran 

peserta didik yang sekurangkurangnya meliputi: 

1. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; 

2. pemahaman terhadap peserta didik; 

3. pengembangan kurikulum atau silabus; 

4. perancangan pembelajaran; 

5. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 

6. pemanfaatan teknologi pembelajaran; 

7. evaluasi hasil belajar; dan 

8. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: 

beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,arif dan bijaksana, demokratis, mantap, 

berwibawa, stabil, dewasa,jujur,sportif,menjadi teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat,secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri 

secara mandiri dan berkelanjutan. 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat 

 yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: 



1. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; 

2. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi  secara fungsional; 

3. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; 

4. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta 

sistem nilai yang berlaku; dan 

5. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam 

menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan,teknologi, dan/atau seni dan budaya 

yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: 

1. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuaidengan standar isi program satuan 

pendidikan,mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaranyang akan diampu; dan 

2. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara 

konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata 

pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. 

C. Tinjauan tentang Program Studi Pendidikan Sosiologi 

Melalui Surat Nomor: 444/E.E2/DT 2014, Dirjen DIKTI memberi mandat kepada 

Universitas Mataram untuk menyelenggarakan Pendidikan Sosiologi (S1). Dalam 

menjalankan mandat tersebut, kurikulum yang digunakan dalam menjalankan pendidikan 

sebagai berikut : 

MPK (MatakuliahPengembangan Kepribadian) = 15 SKS 

MKK (MatakuliahKeilmuanKeterampilan) = 13 SKS 

MKB (MatakuliahKeahlianBerkarya)  = 83 SKS 

MPB (MatakuliahPrilakuBerkarya)  = 35 SKS 

MBB(MatakuliahBerkehidupan Masyarakat = 2    SKS 

 

Jumlah      =148 SKS 

 

D. Tinjauan tentang Praktek Pengalaman Lapangan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu matakuliah perilaku 

berkarya (MPB) yang dipersyaratkan dalam lembaga pendidikan keguruan. Matakuliah 

tersebut dirancang secara khusus untuk menyiapkan calon guru agar memiliki dan 

menguasai kompetensi profesi keguruan secara  utuh, sehingga nantinya mereka dapat 

menjadi guru yang bisa mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional. 

Program Pengalaman Lapangan merupakan program yang secara khusus dirancang untuk 



mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi professional dan pedagogi calon guru 

sebelum benar-benar dilepas ke lapangan.(FKIP 2016) . 

     Seorang mahasiswa dapat memprogramkan PPL, manakala memehuhi persyaratan sbb: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif FKIP Universitas Mataram pada semester saat PPL 

diselenggarakan; 

2. Telah mengumpulkan minimal 110  sks dengan IP Kumulatif minimal 2,00; 

3. Telah lulus MPK, MKK, MPB, dengan nilai minimal C kecuali matakuliah yang 

berkaitan dengan metodologi penelitian, diperbolehkan mendapat nilai minimal D; 

4. Telah lulus matakuliah microteaching (PPL 1) dan matakuliah tertentu yang 

diwajibkan oleh masing-masing prodi (terlampir); 

5. Mahasiswa yang memprogramkan  PPL dalam satu semester perkuliahan 

diperkenankan memprogramkan matakuliah lain dengan total maksimum 12 sks 

termasuk PPL. 

Pelaksanaan PPL dilakukan dengan tahap-tahap (a) observasi dan orientasi; (b) 

penyusunan program dan perangkat pembelajaran; (c) latihan mengajar terbimbing; (d) 

latihan mengajar mandiri. Uraian masing-masing tahap di atas sebagai berikut: 

1. Observasi dan Orientasi  

2. Penyusunan Program dan Perangkat Pembelajaran 

3. Latihan Mengajar Terbimbing 

4. Tahap Mengajar Mandiri Berbasis Lesson Study 

5. Ujian Praktik Mengajar 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian  Kompetensi Pedagogi dan Profesional Mahasiswa PPL Program Studi 

Pendidikan Sosiologi di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat Tahun Ajaran 

2017/2018 menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Data Pengembangan 

kemampuan pedagogi diperoleh melalui dokumentasi RPP yang digunakan mahasiswa 

dalam praktek PPL di sekolah dan hasil penilaian IPKG 1 dari dosen pembimbing dan 

guru pamong. Data kemampuan profesional diperoleh melalui wawancara mendalam 

dengan kepala sekolah, guru pamong, dosen pembimbing, siswa dan Penilaian IPKG2 

dari dosen pembimbing dan guru pamong. Sedangkan data tentang masalah-masalah 

yang dihadapi dalam pelaksanakan PPL  diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

Ketua UPPL FKIP dan mahasiswa. 



B. Subyek dan  InformanPenelitian. 

Subyek Penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prgram Studi Pendidikan 

Sosiologi. Kemampuan pedagogi dan profesional mahasiswa PPL Program Studi 

Pendidikan Sosiologi. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan Guru pamomg, 

dosen pembimbing, kepala sekolah, mahasiswa dan siswa  

Informan addalah pembicara asli sebagai sumber Informasi (Spradley, 1997). 

Melalui informan diharapkan diperoleh sumber informasi mengenai konsep, 

kemampuan/kompetensi pedagogogik dan profesional serta masalah-masalah yang 

dihadapi mahasiswa PPL.Jawaban yang diperoleh dari informan berupa informasi dari 

individu-individu yang memang ahli dan mengetahui betul pokok dari wawancara. 

Informan dalam penelitian ini adalah Guru Pamong sejumlah 8 orang, Dosen 

Pembimbing sejumlah 3 orang, Sedang subjek peneletian dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa sejumlah 8 orang Program Studi Pendidikan Sosiologi yang sedang 

menempuh PPL. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang hendak dikumpulkan berupa perancangan, proses pelaksanaan, penilaian 

pembelajaran, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1  

berikut. 

 

No. 
Jenis Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Sosiologi 

RPP 

Mahasiswa 

dari Guru 

Pamong dan 

Dosen 

Pembimbing 

Dokumentasi dan 

wawancara  

2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Sosiologi 

guru pamong, 

dosen 

pembimbing   

Dokumentasi dan 

wawancara 

3 Masalah-masalah yang 

dihadapi mahasiswa 

Mahasiswa, 

siswa, guru 

Wawancara 



Pendidikan Sosiologi dalam 

pelaksanaan PPL 

pamong, dosen 

pembimbing   

 

D. Teknik Analisa Data 

Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data 

kualitatif dianalisis secara verbal dengan cara menangkap makna dari gagasan yang 

terucap, kemudian mengolahnya secara reflektif melaui 3 (tiga) langkah analisis, yaitu 

data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Miles & Huberman, 

1984:21-23). Dalam proses reduksi data, peneliti memperlakukan data tersebut sesuai 

prosedur organizing, breaking into manageable units, synthesizing, serta discovering 

sebagaimana dianjurkan Bogdan dan Biklen (1982: 145). 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih, memilah hal-hal yang 

pokok, hal-hal yang penting sesuai pokok penelitian. Setelah tahap reduksi data langkah 

berikutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat 

dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Langkah 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi adalah penatikan 

kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

A. Pengembangan kompetensi pedagogi mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Sosiologi dalam melaksanakan PPL di sekolah. 

1. Kemampuan mahasiswa dalam Perancangan Pembelajaran 

Data yang telah diperoleh mengenai kemampuan mahasiswa  program studi 

Pendidikan Sosiologi yang memprogramkan praktek pengalaman lapangan pada tahun 

akademik 2017/2018 menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam merancang 

pembelajaran sudah bagus (RPP terlampir), walaupun harus menyesuaikan dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada Kurikulum Tahun 2013 yang kemudian 

dikenal dengan K13 Revisi. Penyesuaian ini harus dilakukan karena pengetahuan 

tentang kurikulum yang diperoleh saat kuliah adalah Kurikulum 2013, sementara saat 

praktek pengalaman lapangan, kurikulum yang digunakan di sekolah adalah K13 

revisi. 

Proses penyesuaian ini menurut guru pamong dan dosen pembibmbing 

dilakukan dengan cepat oleh mahasiswa yang sedang praktek lapangan. Hal ini terjadi 

karena : 



a. Mahasiswa telah memiliki pengetahuan dasar tentang Kurikulum 2013 

Pengetahuan dasar tentang Kurikulum 2013 terkait tentang standar 

kompetensi, kompetensi inti, kompetensi dasar, standar isi, standar proses, dan 

standar penilaian telah diperoleh mahasiswa saat menempuh mata kuliah 

pengembangan kurikulum sosiologi ( 2 sks), strategi pembelajaran sosiologi (3 

sks), evaluasi pembelajaran sosiologi (3 sks), pengembangan bahan & media 

inovatif pembelajaran sosiologi (2 sks), pengembangan pembelajaran sosiologi 

inovatif (2 sks), rancangan pembelajaran sosiologi (3 sks). 

Penyesuaian penyesuaian yang dilakukan terkait dengan diberlakukannya 

Permendikbud No 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi lulusan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, Permendikbud No, 21 tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud No. 23 tahun 

2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dan Permendikbud No. 25 tahun 

2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran pada 

Kurikulum 2013. 

b. Memperoleh bimbingan dalam merencanakan pembelajaran baik dari guru 

pamong maupun dosen pembimbing. 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam Kurikulum 2013 berdampak 

padamahasiswa yang praktek pengalaman lapangan untuk melakukan adaptasi 

terhadap perubahan yang terjadi. Proses penyesuaian berlangsung saat tahapan 

terbimbing oleh guru pamong dan dosen pembimbing. 

2. Kemampuan Mahasiswa dalam Praktik Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan guru pamong dan 

dosen pembimbing menunjukkan bahwa : 

a. Kemampuan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam praktik 

pelaksanaan pembelajaran sudah bagus dan memiliki kekuatan dalam 

mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran 

yang inovatif, mengembangkan alat evaluasi. Kemampuan ini diperoleh karena 

mahasiswa telah dibekali dengan menempuh mata kuliah strategi pembelajaran 

sosiologi (3 sks), evaluasi pembelajaran sosiologi (3 sks), pengembangan bahan 

& media inovatif pembelajaran sosiologi (2 sks), pengembangan pembelajaran 

sosiologi inovatif (2 sks). 



b. Kemampuan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam praktik 

pelaksanaan pembelajaran memiliki kelemahan dalam hal manajemen waktu dan 

manajemen kelas. Masih lemahnya kemampuan mahasiswa dalam manajemen 

waktu dan manajemen kelas disebabkan  : 

1). mahasiswa tidak secara khusus dibekali mata kuliah manajemen kelas. 

Pengetahuan tentang manajemen kelas diperoleh pada saat mahasiswa 

menempuh mata kuliah  strategi pembelajaran. 

2). Mahasiswa kurang pengalaman  dalam menghadapi siswa secara langsung. 

B. Pengembangan kompetensi profesional  mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Sosiologi dalam melaksanakan PPL di Sekolah  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap guru pamong dan 

dosen pembimbing tentang kemampuan profesional mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dalam melaksanakan PPL di sekolah  masih perlu ditingkatkan. 

Mahasiswa menyampaikan materi baru sebatas menyampaikan konsep. Sementara itu 

Kompetensi Inti untuk pengetahuan adalah memahami, menerapkan, serta menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 

mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  

Kompetensi inti akan dicapai melalui sejumlah kompetensi dasar yang 

mengharapkan siswa mampu memahami, menganalisis pengetahuan faktual,konseptual 

dan prosedural serta memecahkan masalah terkait dengan : 

1. individu, kelompok dan hubungan sosial 

2. ragam kelompok sosial di dalam masyarakat 

3. masalah sosial, konflik, kekerasan dan penyelesaiannya, serta kesetaraan dalam 

keberagaman 

4. metode penelitian sosial 

5. perubahan sosial dan globalisasi  

6. ketimpangan sosial dan pemberdayaan komunitas 

C. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi di 

sekolah dalam melaksanakan PPL 

Permasalahan yang dihadapi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi 

dalam melaksanakan PPL di sekolah dalam hal manajemen waktu dan manajemen kelas. 



Lemahnya mahasiswa dalam manajemen waktu dan manajemen kelas karena belum 

dibekalinya mereka secara khusus dalam satu matakuliah manajemen kelas. 

Pengetahuan mahasiswa tentang manajemen kelas diperoleh melalui matakuliah 

profesi keguruan dan strategi pembelajaran, sehingga pengetahuan mahasiswa dalam 

manajemen kelas masing kurang. Selain ke dua matakuliah tersebut, kesempatan untuk 

latihan manajemen waktu dan manajemen kelas teakomodir pada mata kuliah micro 

teaching, namun dalam praktik mata kuliah micro teaching, mahasiswa tidak berhadapan 

langsung dengan situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu perlu kiranya perlu mata 

kuliah praktikum yang muatannya adalah observasi mahasiswa ke sekolah. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Mengacu pada hasil dan pembahasan, maka simpulan penelitian ini sebagai berikut 

: 

1. Kemampuan pedagogi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam 

perancangan pembelajaran sudah baik dengan dilakukan penyesuaian terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi pada Kurikulum tahun 2013. 

2. Kemampuan pedagogi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam praktek 

pembelajaran memiliki keunggulan dalam pengembangan metode, media, dan 

pengembangan alat evaluasi, namun masih lemah dalam manajemen kewaktu dan 

manajemen kelas. 

3. Kemampuan profesional mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi dalam 

penguasaan materi perlu ditingkatkan. 

D. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi di sekolah 

dalam melaksanakan PPL dalam hal manajemen waktu dan manajemen kelas. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran dalam penelitian ini diformulasikan sebagai 

berikut : 

1. Mata kuliah di Program Studi  Pendidikan Sosiologi yang terkait dengan kompetensi 

pedagogi perlu melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terkait 

dengan kurikulum di sekolah. 

2. Perlu diprogramkan mata kuliah manajemen kelas 

3. Mata kuliah-mata kuliah yang terkait dengan bidang ilmu perlu di rekonstruksi. 



4. Perlu diprogramkan mata kuliah praktikum lapangan yang muatannya berisi tentang 

pengenalan dunia persekolahan.  
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