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ANALISIS KOMPETENSI PROFESIONAL DAN PEDAGOGI MAHASISWA
PPL DALAM IMPLEMENTASI KTJRIKTJLUM 2OI3

PADA PSP FISIKA JURUSAN PMIPA

Oleh
(Ahmad Harjono, Joni Rokhmat, I Wayan Gunada)

RINGKASAII

Penelitian ini bertujuan: (l) mengetahui sejauhmana kompetensi profesional
dan pedagogik mahasiswa PPL PS. Pendidikan Fisika FKIP Universitas Mataram
tahun ajamn 201412015 dan (2) mengetahui kemampuan mahasiswa PPL
merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013,
Analisis kompetensi profesional dan paedagogik mahasiswa PPL PS. Pendidikan
Fisika sangat perlu diketahui, karena pada dasarnya profesionalisme calon guru
merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang calon guru dan
menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahliaq kemahira& atau
kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta momerlukan
pendidikan profesi. Data hasil kompeGnsi profesional dan paedagogik mahasiswa

PPL digunakan untuk pemperbaiki proses perkuliahan dan pengembangan progam
studi.

Metode penelitian adalah menggabungkan pendekatan kualitatif dengan
pendekatan kuantitatif yang dikemas adalam bentuk survei. Dengan survei ini,
peneliti bermaksud untuk secara kualitatif menggali, mengkaji, dan

mengorganisasikan informasi secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh tentang
sejauhmana kompetensi profesional dan podagogik mahasiswa PPL PS. Subyek
penelitian ini adalah guru pamong yang berjumlah 26 orang dan mahasiswa PPL.
Populasi yaitu semua mahasiswa PS Pendidikan Fisika yang melaksanakan PPL pada

tahun ajaran 2014D015 berjumlah 37 orang yang berlokasi di Kota Mataram dan
Kabupaten Lombok Barat..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mercncanakan pemhldaran'
sebagian besar mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika telah mempersiapkan perangkat
pembelajaran yang meliputi: silabus, RPP, LKS, media, dan instrumen penilaian.
hosentase keterlaksanaan RPP pembelajaran terpadu dengan pendekatan saintifik
yang berorientasi pada kurikulum 2013 adalah 86,27 dengan kategori sangat baik.
Kompetensi pedagogik mahasiswa PPL dikategorikan cukup dari aspek pemahaman

mahasiswa PPL terhadap peserta didi( peranqmgan dan pelaksanaan pembelajaran

berdasarkan kurikulum 2013, dan kemampuan dalam melakukan evaluasi hasil
belajar, tetapi masih kurang dalam mengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan potensi dirinya. Kompetensi profesional mahasiswa PPL PS.

Pendidikan Fisika dikategorikan baik dilihat dari penguasaan materi, kemampuan
membuka pelajaran, kemampuan bertany4 kemampuan mengadakan variasi
pembelajaran, kejelasan dalam penyampaian materi dan menuhry peQiaran tetapi
belum mampu dalam pengelolaan kelas dan pengelolaan waklu dalam proses

pembelajaran
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BAB I
PEI\DAIIULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini merupakan era profesional. Ada tuntutan profesionalitas dalam

semua lapangan peke{aan. Begitu pula di dunia pendidikaq ada tuntutan

profesionalisme pendidik, guru, dan juga dosen. Guru dituntut mampu mengajar

secara profesional sesuai dengan bidangnya Usaha pembentukan profesionalitas

terkait dengan lembaga yang menghasilkannya LPTK adalah ywlg memiliki

Iegalitas untuk menghasilkan tenaga keguruan professional. KuriL-ulum LPTK

menyiapkan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang wajib diikuti seluruh

mahasiswa pada program studi masing-masing dan sengaja dilempatkan pada

semester-semester akhir dari seluruh program studi karena pada saat itu para

mahasiswa calon guru dianggap telah mendapatkan bekal yang memadar di berbagai

bidang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru.

Program Studi Pendidikan Fisika sebagai salah salu bagian LPTK di FKIP

Universitas Mataram yang mendidik calon guru pendidikan fisika memptmyai misi

menl,elenggarakan pmdidikan yang bermutu dan berdaya saing tinggi sesuai dengan

perkembangan IPTEK untuk mencetak guru yang kompeten dalam bidang

pendidikan fisika (Borang Akreditasi, 2011). Selain mewujudkan misi tersebut,

program studi juga diharapkan menghasilkan lulusan calon guru fisika yang

profesional. Hal ini sesuai dengan Undang-tmdang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 42 bahwa setiap pendidik

dituntut unhrk memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan

jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dorgan demikiaq setiap pendidik

harus memiliki kompelensi untuk morjadi guru profesional sebagaimana yang telah

dipersyaratkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Guru profesional apabila memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi

pdagoglk kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

(UU No. 14 Pasal 10 lahun 2005, PP No. 19 tattm 2005). Erpat kompetensi tersebut

diperoleh calon guru selama menempuh jalur pendidikan di perguruan tinggr.



Kompetensi guru tersebut juga dipedukan untuk menmjang implementasi kurikulum

2013, karena pada dasamya implernentasi kurikulum 2013 mempertimbangan

beberapa aspek diantaranya: perubahan mind ser, keterampilan dan kompel€msi gur4

kepe*rimpinan, kultur, dan manajemen sekolah- Seperti dinyatakan oleh

Sukmadinata (2006) bahwa betapapun bagusnya sebuatr kurikulum (official),

hasilnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas

(acnnt\ ladi peranim seorang guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013

sangatlah penting tetapi kenyataanya seperti yang diungkapkan Wakil Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan KIB Jilid II Musliar Kasim

mengatakan masih banyak guru yang tidak memahami Larikulum dan

mengimplementasikan kurikulum 2013 tidak sesuai dengan harapan

(Sindonews.conl 2014). Kenyataan tersebut menmjukkan bahwa guru belum

memahami kompetensinya secara optimal. Kemampuan mahasiswa calon guru dalam

mengaplikasikan secara terpadu pengalaman belqamya di LPTK atau progfam

studinya ke dalam kegiatan PPL mengisyaralkan keberhasilan dalam mengemban

profesi keguruan kelak setelah memangku jabatan keguruan (Pedoman PPL, f 997).

Program Studi Pordidikan Fisika FKIP Universitas Mdffam sebagai lembaga

pencetak calon guru fisika telah menyelenggarakan Program Pengalaman t apangan

Kependidikan (PPLKp) dalam manyiapkan mahasiswa menjadi calon gpru yang

professional. Keprofesionalan seorang gum tidak se(a merta mrmcul dengan

sendiriny4 sebab kompetensi guru merupakan sesuaru yang utuh sehingga proses

pembenhrkannya tidak bisa dilakukan secara instan (Masruroh dklq 2013). Program

Pengalaman Lapangan Kependidilon (PPL Kp) arau yang lebih dikotal dengan PPL

merupakan salah satu kulminasi atau muara prograrn yang memberikan kesempdan

kepada mahasiswa untuk memantapkan kompet€nsi pedagogk kepribadian, dan

sosial dalam rangka memperbaiki atau muringkatkan mutu pembelajaran di kelas

(Vlorersius, dklq 2013). PPL memiliki kedudukan yang strategis dalam proses

pembentukkan kernampuan tenaga pendidikan yang profesional harus dirancang

secara sistematis dan tearah"

Pada kenyataannya selama ini, berdasarkan pengalamam dan obervasi para

penelifi dalam membimbing matrasiswa PPL b€rbagai rnasalah yang muncul

dilapangan terkait dengan pelaksanakan PPL diant ranya: 1) pada saaf monitoring

2



dan evaluasi di lapangarL mahasiswa cenderung lebih banyak mengerjakan tugas-

tugas mata kuliah yang sedang ditempuh di kampus daripada membuat RPP yang

benar sesuai dqlgan tuntutan kurikulum; 2) mahasiswa jarang merancang RPP

sendiri dan lebih banyak hanya mengimplementasikan RPP yang telah ada di

sekolalq padahal RPP merupakan jantung alau penggerak utama pembel4iaran; 3)

mahasisu,a tidak berlatih bagaimana cara mengqiar ya.ng baik dan benar, tetapi

cenderung bagaimana menghabiskan waktu yang ada di dalam kelas; 4) mahasiswa

PPL serius mengajar hanya pada saat ujian praktek PPL saja; dan 5) ada

kecenderungan mahasiswa PPL meniru bagaimana cara guru pamong mengajar dan

membantu mengajar bila berhalangan hadir.

Perilaku mahasiswa ini muncul karena dilandasi pertimbangan bahwa segala

sesuatu yang dilah*an pada saat PPL dinilai oleh guru pamong dan apabila meniru

gaya mengajar guru pamong maka akan mendapat nilai yang bagus. Pertanyaan

mendasar yang muncul adalah apakah mahasiswa calon guru pendidikan fisika yang

telah selesai melaksanakan PPL memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dengan

tuntutan krrrikulu m 20 13' l

Untrk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilakukan analisis

kompetensi mahasiswa yang sedang menempuh PPL sebagai calon guru fisika". Oleh

karena itu, perlu adanya kesamaan persepsi mengenai kompetensi mahasiswa PPL

yang sesuai dengan harapan pengguna lulusan (sekolah) darl stakz holder. Berdasarkan

uraian tersebut, maka dilakukan penelitian tentang "Analisis Kompetensi Profesional

dan Paedagogi Mahasiswa PPL dalam Implementasi Kuriklrlum 2013 Pada PS

Pendidikan Fisika Jurusan PMIPA '

Penelitian ini membatasi hanya memotret dan morganalisis kompetensi

profesional dan kompetensi paedagogi mahasiswa PPL (calon guru) dengan

argumentasi berikut: (1) Mahasiswa PPL adalah calon grru yang sedang belajar

menguasai materi fisikq (2) keterampilan mengajar (micro teaching) mereka masih

sangat terbatas dan latihan mengajar sesungguhnya (real teaching) adalah pada saat

PPL; (3) membutuhkan waktu yang lama rmtuk mendapat guru prefesional; dan (4)

hasil penelitian ini tidak digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa (calon guru)

termasuk profesional atau tidak profesional.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah bagaimanakah kompetensi prolesional dan pedagogik mahasiswa PPL PS'

Pendidikan Fisika FKIP Universitas Mataram tahrm aj atat2o14l2075'l

13 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika FKIP

universitas Matararn merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai

tuntutan kurikulum 2013

2. Untuk mengetahui sejauhmana kompetensi profesional dan paedagogi

mahasiswaPPLPSPendidikarrFisikaFKIPUniversitasMatalamtahun

ale,ran 2014/2015.

1.4 Manfaat Penelitian

I\4anfaat ;'ang diharapkan dari penelifian adatah:

l. Bagi institusi, terutama program studi untuk memperoleh data kompetansi

pa€dagogl dan professional mahasiswa PPL sebagai umpan balik untuk

penyempumaan kurikulurn, meningkatkan kualitas lulusan dan

pengembangan PS Pendidikan Fisika FKIP Umam'

2. Bagi doserq hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi dosen untuk

mengetahui sejarhmana kompetensi mahasiswa PPL, sehingga dapat

dijadikan acuan untuk perbaikan proses dalam perkuliahan

3. Bagi mahasiswa, memberikan gambaran tentang kompetensi paedagogi dan

profesional yang dimilikinya dan merefleksi untuk meningkatkan

komp edensinya setelah lulus sarjana-

l5 Relevansi Penelitian

Analisis kompetensi profesional dan paedagogi mahasiswa PPL PS

pendidikan Fisika sangat perlu diketahui karena pada dasamya profesionalisme calon

guru merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang calon guru dan

setaip pekerjaan memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi
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standar mutu atau norma tertentu seria di ujung proses memerlukan pendidikan

profesi. Dala hasil kompetersi profesional dan paedagogi mahasiswa PPL digunakan

untuli memperbaiki proses perkuliahan dan pengembangan program studi.

Peningkatan kompetensi calon gtrru fisika akan berdampak pada peningkatan kualitas

pembelqjaran setelah menjadi guru dalam menyelesaikan masalah pembelajaran

mencalmp kualitas isi, efisiensi, efeldivitas pembelajaran, proses, dan perolehan

belajar siswa-

1.6 Target Luaran Penelitian

Penelitian ini ditargetkan memperoleh dala kompetensi profesional dan

paedagogr mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika. Dala kompetensi ini dapat menjadi

dasar dalam mangembangkan dan memperbaiki kualitas perkuliahan profesi

keguruan, pengembangan perangkat pembelajaran, microleaching dan mata kuliah

lainnya, sehingga pada saatnya menghasilkan calon guru fisika yang mampu

melaksarnkan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Progmm Pengalaman Lapangan (PPL)

2.1,1 Penge.1;ian Prograrn Pengalarnan Lapangan (PPL)

Program Pangalaman Lapangan Kependidikan (PPL Kp) atau dikenal dengan

PPL adalah merupakan salah satu Matal:uliah Perilaku Berkarya (MPB) yang

dipersyaratkan dalam pendidikan prqiabatan guru yang dirancang secara khusus

untuli menyiapkan ma.hasiswa (calon guru) agar memiliki dan menguasai profesi

keguruan yang terpadu secara utuh sehingga setelah mahasiswaa menjadi guru dapat

mengemban tugas dan unggung jawab se&ra professional (Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan FKIP Unrarr, 20ll). Sedangkan menurut Hamalik

(2003), PPL adalah serangkaian kegiaran yang diprogramkan bagi mahasisrva atau

calon guru, yang meliputi, baik lalihan mengajar maupun latihan di luar mengajar.

Kegiatan ini merupakan ajang untuk membina kompetensi-kompetensi profesional

yang dipersyaratkan oleh pekerjaan guru atau tenaga kependidikan lain. Sasaran yang

ingin dicapai adalah pribadi calon pendidik yang memiliki seperangkat pengetahuan,

keterampila4 nilai, dan sikap, serta pola tingkah lalu yang diperlukan bagi

profesinya serta cakap dan tepat menggunakamya di dalam penyelenggaraan

pendidikan dan pengajaraq baik di sekolah malpun di luar sekolah.

. Wardani dkk (1994) manyatakan bahwa PPL dapat diartikan pu_la sebagai

suatu program dalam pendidikan prajabatan guru yang dirancang khusus untuk

menyiapkan para calon guru menguasai kemampuan keguruan yang terintegasi dan

utul4 sehingga setelah menyelesaikan pendidikannya dan diangkat menjadi gurq

mereka siap mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru.

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendid.ikan FKIP Universiatas Mataram

tahun 2011, dijelaskan bahwa Program Pengalaman Lapangan (PPL) terdiri atas PPL

-1 dan PPL-2. PPL -l adalah micro+eaching yarlg dilaksanakan di kampus dan PPL-

2 adalah praLlek mengajar di sekolah. Bagi mahasiswa progam penyetaran D3 dan

S1 wajib mengikuti PPL-I pada semester yang ditawarkan. Setelah itu, diwefibkan

pula untuk mengikuti PPL-2 (setelah lulus PPL-I), yang dilaksanakan di sekolah

rang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan PPL-2 selama waktu yang ditentukan (l

6



semester). Pelaksanaan PPL dilaksanaan di bawah koordinasi Unit Program

Pengalaman Lapangan FKIP Universitas Mataram.

PPL adalah program pendidikan yang mempersyaratkan kemampuan

aplikalif dan terpadu dari selun:h pengalaman belajar sebelumnya ke dalam pelatihan

berupa kinerja dari semua hal yang berkaitan dengan jabatan keguruarL baik kegiatan

belajar mengajar maupun tugas- tugas keguruan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut

diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran terbatas, supervisi klinis, pelatihan

terbimbing dan pelatihan mandiri yang diarahkan pada terbentulnya kemampuan

keguruarg yang te{adwal secara sistematis dalam bimbingan dosen pembimbing dan

guru pamong.

2.12 Tujuan PPL

Pada BAB \rIII pasal 63 dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan FKIP

Unir.ersiatas Malaram (2011) dinyaiakan batrwa tujuan PPL diarahkan untuk

mendidi( membimbing dan melatih mahasiswa agar:

a) Mengenal secara cermat lingkungan fisilg administrati{ dan lingL-ungan.

b) Memiliki dan menguasai keterampilan dasar mengqjar.

c) Mampu melaksanakan keterampilan dasar mengajar pada mata pelajaran

yang diajarkan.

d) Mampu menarik pelajaran dari penghayaran dan pengalamannya selama

lalihan untuk refleki terhadap pembentukan sikap profesionalisme sebagai

guru.

e) Memiliki suatu standar kompetensi profesional keguruan yang dihasilkan

oleh suatu LPTK

2.13 Persyaratan Umum PPL

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan FKIP Univeniatas Matara:n

pasal 64 dijabarkan tentang persyaratan umum PPL diantaranya:

1) Mahasiswa dapat memprogramkan PPL jika memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. Telah mengumpulkan minimal I l0 SKS.
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b. Telah lulus MPI! MKI<, MPB, dengan nilai minimal C kecuali

maiakuliah yang berkaitan dengan metodologi penelifian yang

diperbolehkan mendapat nilai minimal D.

Mahasiswa yang memprogtamkan PPL dalam suatu semester perkuliahan

hanya diperkenankan memprogramkan maksimum 12 SKS untuk semester

lersebut termasuk PPL.

Flal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaaan PPL akan diatur dalam

Pedoman Penyelenggaraan Program Pengalaman Lapangan Kependidikan

(PPL Kp) FKIP Universitas Mataram.

2.2 Kompetensi Gunr

Guru memiliki peranan yang penting dalam dunia pendidikaq termasuk

dalam mengqjar maupun melaksanakan adminisrasi pendidikan. Oleh sebab itu, guru

harus memiliki kompetensi dalam mengajar. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 23 tahun 2013 Pasal I menjelaskan bahwa kompetersi adalah

seperangkat sikap, porgetahua4 dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan

dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajara4

merumatkan suatu prograrl atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Majid

(2005) menjelaskan kompetensi yang dimilik oleh setiap guru akan menuqjulkan

kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk

p"rrgo*u* pengetahuan dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sebagai guru. Guru wajib memiliki kxalifikasi akademih kompet€nsi, sertifikat

pendidi( sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan

tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

UndangUndang Nomor 14 2005 tentang Guru dan Dosen meliputi kompetensi

pedagogk kompetensi kepribadian, kompetosi sosial, dan kompetensi profesional

yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Mahasiswa PPL sebagai calon guru

harus mempunyai modal dasar dan kompetani-kompetensi guru.

Kompetursi guru ada empat yaitu sebagai berikut:

a Kompetensi P

Berdasarkan UndangUndang RI No. 14 Tahm 2005, kompaensi pdagoglk

adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

2)

3)
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1) Pemahaman terhadap peserta didik

2) Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran

3) Evaluasi hasil belajar

4) Pengembangan peserta didik untuk mengaLtualisasikan berbagai potansi yang

dimilikinya.

b. Kompetensi Prufesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguas&n maleri pembelajaran

secara luas dan mendalam yang memwrgkinkan membimbing peserta didik

memahami standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Indikator

dari kompetensi profesional tersebut menurut UU RI No.l4 Tahun 2005 adalah:

1) Pengusaan materi

2) Kemampuan membuka pelajaran

3) Kemampuan bertanya

4) Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran

5) Kejelasan dalam penyajian materi

6) Kemampuan mengelola kelas

7) Kemampuan menutup pelajaran

8) Ketepatan antara waku dan materi pelajaran

c Kompetensi Sosial

Kemampuan sosial adalah kemampuan guru dan dosen untuk berkomunikasi

dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik guru lai4 orang tua

dan masyarakat sekitar. Menurut Arbi dalam Suryosubroto (2OOZ), kompetensi sosial

adaiah kemampuan guru dan dosen dalam membina dan mengembangkan interaksi

sosial baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai anggota masyarakat.

Kemampuan sosi a1 (social skill) yaitu kemampuan dalam berinteraksi terhadap tugas

dan lingkungan. Kompetersi sosial berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat

disrmpulkan sebagai kemampuan seorang guru untr* berinteraksi dengan semua

pihaii yang ada di sekolah baik dengan peserta didi\ sesam.l gurq kepala sekolah,

ruupun pihak sekolah yang lain.

d. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru yang mantap,

-ralihlak muliao berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didikrya. Departemen
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Pendidikar dan Kebudayaan dalam Suryosubrola (2002) menyatakan kemampuan

personal yaitu menyangkut karakteristik diri seseorang guru meliputi (t) sikap positif

terhadap tugas dan kondisi pendidikan; (2) pemahamarq penghayatan dan

penampilan nilai sebagai guru dan dosen; dan (3) penampilan sikap dan kepribadian

sebagai panutan dan teladan bagai peserta didik dan masyarakat. Kompetersi pribadi

yaitu sikap pribadi yang dijiwai oleh filsalat Pancasila" yang mengagungkan budaya

bangsanya" yang rela berkorban bagi kelestarian bangsa dan negaranya- Kontpetensi

kepribadian berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan sebagai

kemampuanya yang ada dalam diri seseorang dalam tata pergaulan di lingkungan

masyarakat.

23 Kurikulum 2013

Istilah kurikulum pertama kali digunakan pada dunia olafr raga pada zamm

Yunani kuno yang berasal dari kala curir dan curere. Pada waLtu itu kurikulum

diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh seorang pelari. Orang mengistilahkamya

dengan tempal berpacu atau tempat bedari mulai start sampu finish. Selanj utnya

islilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan bahwa kurikulum berhubungan

eral dengan usaha pengembangan peserta didik sesuai dengan tujuan yang akan

dicapai.

Ada beberapa pengeruan kurikulum seperti yang dimgkapkan oleh Hutchins

(1936) dalam Sanjaya (2010) menyatakan bahwa Ihe anrriculum should include

grammar, reading, thetoric and logic, and mathemolic, and addition at the

secondary level introduce lhe great books of the western word. Pengertian kurikulum

di atas bahwa kuriltlum sebagai mata pelajaran dan isi pelajaran yang dapat

ditemukan. Sedangkan PP NO 23 tahun 2O13 m€n,'arakan bahwa kurikulum adalah

-perangkat rencana dan pengatiuan mengenai tujuarL isi, dan balnn pelqiaran serta

cara yang digunakan sebagai pedoman poryelenggaraan kegiatan pembe@aran

mtuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Zus (1976) dalam Sanjaya (2010)

menyatakan kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran harus bermuara pada

perolehan pengalaman peserta didik yang sengaja dirancang untuk mereka milih.

Setelah dikaji maka dalam bahasan ini kurif,-ulum dapat diartikan sebagai sebualt

dokumen perencxmaim yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan
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pengalarnan belajar yang harus dila.kukan peserta didik, strateg dan cara yang dapat

dikembangkarq evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang

pencapaian tujuan pendidikan.

Kurikulum 2Al3 ala yatrrg dikenal dengan L-urikulum pendidikan berbasis

karakler merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skiil, dan

pendidikan berkarakter, peserta didik dituntut untuk paham atas maleri" aklif dalam

berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan sanhm disiplin yang tinggi. Pada

Kurikulum 2013 mata pelajaran wajib diikutr oleh seluruh peserta didik di satu

satuan pendidikan pada setiap satuan alau jenjang pardidikan.l\{ata pelajaran pilihan

rang diikuti oleh peserta didik dipilih sesuai dengan pilihan mereka. Kedua

kelompok mata pelajaran tersebut (rv4iib dan pilihan) terutama dikembangkan dalam

struktur kudf,l um pendidikan menengah (SMA dan SMK) sementara itu mengingat

usia dan perkembangan psikologis peserta didik usia 7 - 15 tahun maka mata

pelajaran pilihan belum diberikan untuk peserta didik SD dan SMP. Kurikulum 2013

sdalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulun berbasis kompetensi adalah

rsutcomes-ha.sed curriculum, sehingga pengembarrgan kurikulum diarahkan pada

pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL.

Seperti yang dil,utip dari www.m-edukasi.web.id Media Pendidikan

lndonesia menyatakan bahwa kompetensi untuk Kurikulum 2013 dirancang sebagai

berilirrt:

I ) Isi atau konten kuriL-ulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk

Kompetensi Inti (KI) kelas dan dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar

(KD) mata pelajaran.

: ) Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai

kompetersi dalam aspek sikap, pengetahuaq dan ketrampilan (kognitif dan

psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolatr,

kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti adalah kualitas yang harus dimiliki

seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran KD yang

diorganisasikan dalam proses pembelqlaran peserta didikaf,lif

i) Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik

untuk suatu tema untuk SD/\4I, dan untuk mala pelajaran di kelas tertentu untuk

SMP/IVITS, SMAJMA! SMK/MAI(

1t



4) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar di jenjang pendidikan menengah

diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada jenjang pendidikan menengali

pada kemampuan intelektual (kemampuan kognitif tinggi).

5) Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (orgaiiizing elements) Kompetensi

Dasar yaitu semua KD dan proses pembelqiaran dikembangkan untuk mencapai

kompelersi dalam Kompetensi In1i.

6) Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulati|

saling memperkua\ (reinforce$ dan memperkaya (enriched) antar mata

pelajaran dan jeqjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikn[).

7) Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema (SD/IVII) atau

saiu kelas dan satu mata pelqjaran (SMP/IUTS, SMA/N{{ SMK/MAK). Dalam

silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mal,a petajaran di kelas tersebut.

8) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk

mata pelajaran dan kelas tersebut.

Kurikum 2013 menekankan proses pembelajaran dengan pendeLatan

saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembel4jaran yang dirancang

sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif murgonstruk konsep, hukum atau

prinsip melalui tahapan-talnpan mengamati (untuk mengidentifikasi atau

menemukan masalah), merumuskan masalalr, mengajukan atau merumuskan

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai telni! menganalisis data, menarik

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hul-um atau prinsip yang "ditemukan".

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta

didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah,

bahwa informasi bisa berasal dari mana saj4 kapan saja tidak berganlung pada

rnformasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapl-an

tercipta diaratkan rmtuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai

sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu.

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan

proses seperti mengamati, mengklasifrkasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan,

dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru

iiperlukan dan bantuan tersebut harus semakin berkurang dangan sernakin

De(ambah dewasanya peserta didik atau semakin tingginya kelas.
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Metode saintihk sangat relevan dengan tiga teori belajar yaitu leori Bruner,

teori Piaget, dan teori Vygotz-s1..1y. Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar

penemuan. Ada empar hal pokok berkaitan dengan teori belajar Bruner (dalam Carin

& Sund, 1975). Penamq individu hanya belqjar dan menganbangkan pikirannya

apabila ia menggunakan pikirannya. Kedua, dengan melaktkan proses-proses

kognitif dalam proses penemuan, peserta didik akan memperoleh sensasi dan

kepuasan intelektual yang merupakan suatau penghargaan intrinsik. Ketiga" satu-

satunya cara agar seseorang dapat mempelqiari teknik-teknik dalam melaliukan

penemuan adalah ia memiliki kesempatan rmtuk melakukan penemuan- Keempat,

dengan melakukan penemuan maka akan memperkuat retensi ingatan. Empat hal di

atas adalah bersesuaian dengan proses kogrrilif yang diperlukan dalam pembelajaran

menggunakan metode saintifi k.

Pembel{aran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut:

l) berpusat pada peserta didik

2) melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep,

hukum atau prinsip.

3) metibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merurgsang

perkembangan intelelc, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi

peserta didik.

4) dapat mengembangkan karakter pese(a didik.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Psnelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kompelerri

prolesional dan pedagogik mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika FKIP Universitas

Mataram tahun aj arrlr. 2O|4DO15. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang

digunakan dalam penelitian adalah menggabungkan pendekatan L-ualitatif dengan

pendekalan kuantitatif yang dikemas adalam bentuk survei. Dengan survei ini,

penehli bermaksud mtuk seca"ra kualitatif menggali, mengkaji, dan

mengorganisasikan informasi secara sistematis, mendalar4 dan menyeluruh tentang

sejauhmana kompetensi profesional dan pedagogik mahasiswa PPL PS Pendidikan

Fisika FKIP Universitas Matamrn tahun ajaran 201412015 dengan metode pars

group discussion (FGD), observasi kelas" dokumentasi, dan angket. Hasil sun'ei ini

d*rarapkan dapat memberikan gambaran tentang kompetensi profesional dan

paedagogik mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika^

J,2 Subjek dan Waktu Penelitian

Subyek penelitian ini adalah guru pamong yang berjumlah 26 orang dan

mahasiswa PPL berjunlah 37 orang. Waltu penelitian disesuaikan dengan tahun

-{aran sekolah yaitu semester ganjil tahun pelajaran 201412015. Lokasi PPL adalah

Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Sebaran sekolah terdiri dari; 16 SMP

\egeri, 2 MTs Negeri dan I SMA Negeri- Dala selengkapnya dapat dilihat pada

ubel 3.1 di barvah ini.

Tabel 3.1 Sebaran Mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika

Lokasi Kota Mataram
No NIM Nama Lokasi PPL (Sekolah)

(1) (2) (3) (4)

I E'1Q011007 Dewi Apriliani
SMPN 16 Mata[am2 E1Q011037 Reka Venisari

3 ElQ011029 Mutmainnah
SMPN 17 Mataram4 E1o011009 D. Renita Prastivaninqsih

E1o011039 Sarwendah Maharani
SMPN 18 Mataram6 E'l0011015 Ganda Wenang Sani
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Tabel 3-l Sebaran Mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika
(1 2 (3) (4)

7 El oo11041 Sofiana Rahmiatun H (4)
SMPN 19 Mataram

8 E10011032 Nurqomariah
9 E1Q011026 Luluk Annisa lbni M

SMPN 20 Mataram10 E1Q011025 Lily lda Fitrianingsih
11 Elo011023 Lia Apriani

SMPN 21 Mataram12 E t o01 1028 Melinda Dwi Erintina
13 E1Q011016 Haerul Muammar

SMPN 22 Mataram14 E1Q011006 Baiq Ewik Juniarti
15 E10011030 Nur lstiqomah MTs Negeri 1 Mataram
lo E1Q011017 Hardiyanto
17 E1o011046 Zaenul Fanini MTs Negeri 2 Mataram
18 E1Q0'11024 Lia Saptini Handriani
Lokasi Kabupaten -ombok Baral
No N Vl Nama Lokasi PPL (Sekolah)

ao E'lQ011005 Azmi Aziz
SMPN 1 Batulayar20 E10011055 Prdu Ayu Suci Lestari

21 E10011045 Yunita
SMPN 122 El o0 l 1001 Abdul Somad

E1Q011038 Sarifa Hidayatul A
SMPN 2 Gunungsari24 E lo011004 Ardian Firmansvah

25 E1Q011028 Uswatun Hasanah
SMPN 3 Gunungsari?6 E1Q0110'18 Hari Harfan

E'to011020 lbrohin Mirgoni SMPN 2 Lingsar
28 E1Q011034 Putu Bayuaii

SMPN 3 Lingsar29 E1Q01 1009 Muh.Yamin
30 E1Q011008 Dharmawan Susanto

SMPN 4 UnssarJI E1Q011010 Elistiana Safitri
32 E1Q010010 Tri Kurniawan

SMPN 1 LabuapiE1Q01'1042 Trisno Setiawan
34 E1Q011022 lnqqrat Sari

SMPN 2 LabuapiEla01 1023 Ferdinan lngqun J
36 E'lQ01 1036 Riadatul llmi

SMAN I Kediri37 E1Q011044 Yuni Artini

Guru pamong pada masing- masing sekolah tempat mahasiswa PPL dapat dilihat

:&a tabel 3.2.

Tabel 3-2 Nama-Nama Guru

15



Tabel 3.2 Nama-Nama Guru Pamong dan Lokasi (Lanjutan)

(1) (2\ 13)

7 Lindu Rahmawati,S.Pd SMPN 2'l Mataram
I Padil,S.Pd SMPN 22 Mataram
9 Dra. Hi. HaYati MTs Neqeri 1 Mataram
10 M. Saihul Hadi A! S-Pd MTs Neoeri 1 Mataram
11 Siti Hafsah, S.Pd MTs Negeri 2 Mataram
12 Eri Hendrawati, S.ft MTs Negeri 2 Mataram

Lokasi Kabupaten Lombok Barat
13 Nur Endah Hidayanti,

S,Pd
SMPN 'l Batulayar

14 Sri Wahyuni, S.Pd SMPN 1 Batulayar
15 Lalu Ukir, S.Pd s!LP! 1 g!!!!g9eri
lo Deni, M.P, S,Pd SMPN 1 Gunungsari
17 Suarni, S.Pd SMPN 2 Gurungsari
18 Husnu Herni.S.Pd SMPN 3 Gunungsari
19 Lilik Handayani, S.Pd SMPN 3 Gunungsari
20 Elflzah,S,Pd I SMPN 2 Lingsar
zl Sudomo,S.Pt SMPN 3 Lingsar
.)) Akhmawiyas Fitri,S.Pd SMPN 4 Lingsar
.)? Siti Fahriah, S.Pd SMPN 1 Labuapi
24 Puji Winarni, S.Pd SMPN 2 Labuapi

Edi Kurnia/van,M.Pd SMAN 1 Kediri
26 L- Mahruzahran. S.Pd SMAN 1 Kediri

Penelitian ini dilahkan selama delapan bulan mulai dari bulan Mei sampai dengan

Desember tahun 2014.

J.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

. a- Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa dara k-uantitatif dan dala

i,ualitatif Data kuantitatif meliputi hasil Lompetensi professional dan paedagogik

rrahasiswa PPL di 19 sekolah yang menjadi sasaran penelitian dengan menggunakan

Lembar Formd Pengamatan Praktik Pembelajaran (LFP3)- Data Lrualitatif meliputi:

,l) Saran atau supervisi klinis dari guru pomong kepada mahasiswa PPL dalam

:rlen),us\rn RPP berorientasi pada kurikulum 2013 diperoleh dari Lembar Format

Penilaian RPP GfP3) dan hasil observasi praktik pembelajaran tematik terpadu

Jengan pendekatan saintifik dan (2) Rekomendasi altemaif pemecahan masalah.

Rekomendasi ini diberikan berdasarkan pada hasil saran dan observasi guru pamong.

b. Sumber Data

Sumber data kuantitatif tentang kompetensi profesional dan paedagogtk

::hasiswa PPL yang berasal dari data angket (LFP3) dan hasil penilaian dokumen
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perangkat pembetajaran terkait dengan persiapan mahasiswa PPL dalam

pembelajaraa yang meli.puti silabus, RPP, rnatei, media pembelqiararr alat evaluasi.

dan lain-lain (RFPRPP).

Sumber data kualitalil tentang saran atau supervisi guru pamong terhadap RPP

dan keterlaksanaan prakik pembelajarar. terpadu dengan pendekatan saintihk di

kelas.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dala kualitatif dari variabel lain akan dikumpulkan dengan tek:rik triangulasi,

yaitu penerapan berbagai teknik untuk memperoleh data lebih komprehensrf. Teknik

1-ang digunakan antara lain: (l) Angke! yang terdiri dari angket untuk guru pamong,

(2) Wawancar4 untuk memperoleh informasi dari mahasiswa, guru pamong, dan

kepala sekolall (3) Obseruasi, untuk mengamati pelaksanaan pembelajararq situasi

dan kondisi sekolah, (a) I)okumentasi, untuk mengecek perangkat pembelajaran

y-ang berdasarkan pada kurikulum 2013

d. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data antara lain: (1) Format

penitaian kompetensi profesional dan paedagogik mahasiswa PPL (LFP3), (2)

Format Penilaian RPP berorientasi pada kurikulum 2013 mahasiswa PPL (LFPRPP),

(3) Lembar format observasi pengarnatan praltik pembelajaran tematik terpadu

dengan pordekatan saintifrk (LFP3), dan (4) Panduan w-awancara

35 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif maupun

Lxalitatif Pengolahan dara kuantitarif dilakukan dengan teknik statistik deskiptif

=dangkan 
pengolalun data kualitatif dilakukan untuk memaparkan kompetensi

profesional dan paedagogik mahasiswa PPL. Berdasarkan paparan data tersebut

dapat disimpulkan mengenai kompetensi mahasiswa PPL PS Pendidkan Fisika- Data

Cranalisis dengan berbagai metode tergantung dari jenis dan karakteristik data yang

,lihasilkarL yaitu:

- Data hasil angket tentang kompetensi mahasiswa PPL di Kota Matararq dan

Kabupaten Lombok Barat dianalisis secara kuantitatif. Pencapaian kompetensi

diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dari hasil analisis tersebut

diperoleh peta kompetensi mahasiswa berdasarkan masing-masing indikator
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2. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi mahasisa PPL diolah dengan

teknik analisis kualitatif dengan tahap sebagai berikut: (a) Reduksi data. mengacu

pada proses penyeleksian, pemumpunarL penyederhanaa4 pengabstraksian, dan

pentransformasian data yang diperoleh dari catatan lapangan, (b) Poryajian data-

merupakan pengorganisasian dan pemampatan informasi yang diperlukan untuk

penarikan simpulan dan tindaliaq dan (c) Penarikan simpulan dan verifikasi

Sejak melakukan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mengawali

pekerjaannya dengan tujuan rmtuk mengetahui matna dari suatu data" Berikut

disajikan model interal(if komponor analisis data (Miles and Huberman, 1994).

Gambar 3.1 Model Interaktif Komponen Analisis Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memperhatikan ketekunan

=;r panjang *'aktu pengamatan. Data-data yang lersedia dianalisis dengan

'::alteristik masing-mming. yaitu:

I. Data ketersediaan perangkat pembelajaran dianalisis dengan persentase.

l. Data tentang hasil kompetaxi paedagaglk dan profesional mahasiswa PPL

dianalisis dengan leknik analisis L:uantitatif Skor rata-rata masing-masing

indikator dijumlahkan dan dikonversi menjadi nilai durgan rumus :

(N) Nilai = rb 
,1go

slav total

sebagai berikut.

t8

(1)

Perrikac Siopulan
dan veri5k si

Kemudian nilai diHasifikasikan



Amar baik, jika 90 < N < l0
Baih jika80 < N< 90
CuL-up, jika 70 < N< 80
Kurang jika < 70

,i Data hasil observasi kelas tentang keterlaksanaan pembelajaran dengan

pendekatan saintifik yang dilakukan oleh mahasiswa PPL dianalisis dengan

teknik analisis kuantitatif dengan kriteria:

Keterlaksarnan 1r) = Jumlah Ya tllt/o
Jumlah pernya lar(M)

Kemudian nilai diklasifikasikan sebagai berikut.

Sangat bai( jika & > 85%
Baik, jika 70% 5 #< 85%
Sedang jika 56% < k <lOVo
Kurang jika 40% <k<55o/o
Sangat kwang k < 40ot'o

di mana k : keterlaksanaan pembelajaran mahasiswa PPL yang benar-benar

melaksanakan sintaks pernbelajaran atau aspek-aspek yang telah

direncanakan.

(2)
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAIIASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kemampuan Mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika Merencanakan dan
Melaksanakan Pembdajamn Berbasis Kurikulum 2013

Pelaksanaan PPL dilalarkan oleh 37 mahasiswa PS Pendidikan Fisika pada

semester ganjil tahun pelaj a,ran 2Ol4D0l5, tersebar di Kabupaten Lombok Barat dan

Kota Mdararl Berdasarkan data diperoletr bahwa kemampuan mahasiswa dalam

merancang perangkat pembelqfaran yang berorientasi pada kurilmlum 2013 adalah

97,30olo. Penilaian didasarkan pada ketersediaan perangkat pembelajaran yang telah

dirancang oleh mahasiswa PPL meliputi: silabus, RPP berbasis kurikulum 2013,

LKS, media" dan instrumen penilaian, sebelum pelaksanaan pembdajuan (real

teaching).

Tabel 4.1 Ketersediaan
No Perangkat Pembelaj aran Ketersediaan

Ada Tidak
Ada

Prosentase
Ketersediaan

I Silabus 37 IOO o/o

2 RPP berbasis L:uritrllum
2013

37
IOO Yo

3 LKS 35 7 94,59 yo

4 Mr:dia 34 3 91,49 Yo

5 kxtrumen Pedlaian 37 lO0 o/o

Tebel 4.1 menunjukkan bahwa semua mahasiswa ppl. yang be{umlah 37 orang telah

r:arnpu merancang perangkat pembelajaran atau TOOo/o, kecuali LKS dan media

:.mbelajaran ketersediaaanya 94,59 o/o dan 91,89 oZ atau kurang dari 100%. Di

: eberapa sekolah ada mahasiswa yang belum meranamg LKS dan media

:embel4jaran. Hal tersebut dapat teqadi antara lain karena: (l) merancang LKS

:=1iait dengan media pernbelqjaran alau peralatan laboratorium yang tersedia di

--\olah mitrq (2) mahasiswa PPL kurang keatif datam memanfaaftan media atau

r;;nber pembelajaran yang te8edia di lingkungan sekitar.

Masukan atau tanggapan guru pamong terhadap Rpp Mahasiswa ppl, pS

i =rdidikan Fisika seperti dirangkum padatahel4.2.
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'lahel 4.2 Masukan/TangsaDan Guru Pamong Terhadap RPP Mahasiswa PPL
Kode Guru

Pamong
Tanggapan

t2 Metode dan media pembelqjaran sebaiknya disesuaikan dengan
karakteristik peserta didik dan penggmaan kata-kata
operasional masih kurang

20 Tujuan pembela{aran tidak dicantumkan tujuan pembelaj aran
yang memuat kegiatan praktikum
Pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran perlu dilengkapi
langkah-langkah pembelajaran discovery learning diantaranya
stimulation, problem, statement , dN lain-lain.

22 RPP sudah bail perlu perbaikan dalam pemilihan materi,
sumber belajar, metode pembel4jaran disesuaikan dengan
karakteristik peserta didik.

08 Tahapan alokasi waktu pembel4iaran perlu dicantumkan pada
setiap kegiataq Penjabaran kompetensi inti dan kompetensi
dasar perlu diperbaiki, dan RPP cukup bagus secara
keselunrhan-

09 Peryr:sunan RPP sudah cukup bailq perlu perbaikan dalam
pemilihan materi ajar, metode pembel4iaran agar disesuaikan
dengan karakteristik peserta didik di setiap kelas.

l5 Secara umum RPP baih tetapi perlu diperbaik pada beberapa
tempat seperti judul, metode, dan jumlah instrurqen yang
disesuaikan dengan tuiuan pembelaiaran.

03 Lebih menonjolkan pendekatan pendekatan saintifik dalam
proses pembelajaran dar harus lebih banyak memberikan
penealaman belaiar yang lebih nyata kepada peserta didik

21 Materi dirinci dan beberapa kesiatan belum dilaksanakan.
08 Perlu pertaikan Grutama indikator pencapaian pembelqiaran

dan diusahakan jangan terlalu umum sehingga tujuan
p ernb elai ar an tercap ai.

07 RPP sudah baik karena sudah mengikuti, semua komponen
pembuatan RPP dan layak dipergrrnakan 'mtuk kegialan
oembelaiarar karena mensikuti aturan kurikulum 2013

Secara keseluruhan manunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa PS

l:rdidikan Fisika yang mengikuti PPL semester ganjil 2014/2015 mampu

::erencarurkan pembelajararl yalni menyusun silabus, RPP, LKS, instrumen

:anilaian dan menyiapkan media pembelz$aran. Berdasarkan masukan guru pamong

=iara rnnum RPP sudah baik dan sudah sesuai dengan kurikulum 2013 dan dari

;srl observasi beberapa mahasiswa PPL mengalami kesulitan dalam beberapa aspek

::-im merencanakan pembel4iaran. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain: (1)

:edistribusikan alokasi waktu tiap kompetersi dasar; (2) merumuskan indikator

i-::ar dengan karakteristik peserta didik (3) meryusun pertanyaan-pertanyaan yang

21



membimbing peserta didik untuk menemukan konsep pada saat men}usun LKS

berorientasi pendekatan saintifik; dan (4) menyiapkan media pembelajaran

(khususnya media demontrasi pelajaran fisika),

Kurikulum 2013 menekankan bahwa proses pembelajaran dengan pendekatan

saintiiik. RPP yang telah dirancang oleh mahasiswa PPL, kemudian dipraktil*an di

dalam ketas. Hasil pengamalan praklik pembelqlaran tematik terpadu dan metode

pembelqjaran lain durgan pendekatan saintifik diobservasi oleh masing-masing guru

pamong dan hasil keterlaksanaan RPP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Keterlaksanaan RPP dengan Pandekaran Saintifik Mahasiswa
PPL Pendidikan Fisika

NO Nama Mah&sis\ra PPL
Keterlaksanaau RPP (K) :

&lmlah Ya xloff'.
Jmlah pernyaloaflM)

Klasifikasi

I Dewi Apriliani 79,5 % Baik

2 Reka Venisari 86% Sangat Baik

Mutmairmah 79,5 0A Baik

1 D. Renita P. 79,s % Baik

) Sarwrcndah Maharani a60a Sangat Baik

6 Ganda Wenmg Sani 9804 Saogat Baik
'7 Sofiana Rahmiatun H a6% Sangat Baik

8 Nurqomariah a6% Sangat Baik

9 Luluk Arnisa lbni M 91% Sangat Baik

t0 Lily Icla Fitrianingsih 79,5 % Baik
11 Lia Apiani 95 0,4 Sangat Baik

t2 Melinda Dwi Erintina 9s% Sangat Baik
13 H&rul Muasmd 100 % Sangat Baik

14 Baiq Ewik Jmiarti 9t% Sangat Baik

ti Ntr Istiqomah 95% Sangat Baik

16 Hardilanto 98 0,6 Sangat Baik

71 Zaenul Fanani 79,5% Baik

18 Lia Saptiai Han&iani 86% Sangat Baik
19 Azni Aziz 79,sofr Baik

20 f'utu Ayu Suci Lestari 9s% Saryat Baik
,,1

Yunita 86 0A Sangat Baik

AMul Somad 68,2% Sedary

:3 Sarifa Hidavatul A 9t% Sangat Baik
ll Ardian Firmaosvah 79,5"4 Baik

:5 Uswatun }lasanah 86% Sangat Baik
26 Hari Harfan 86% Sangat Baik

Ibrohin Mirgoni 86 0,6 Sangat Baik

:8 Putut Bayuaji 79,5% Baik

:9 Muh.Yamin 68,2 % Sedang
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Tabel 4.3 Keterlaksanaan RPP dengan Pendekatan Saintifik Mahasiswa
PPL Pendidikan Fisika

30 Dharmawan Susanto 86% Sangat Baik
3l Elistiana Safitri 86 0k Saogat Baik
32 Tri Kumiawaa 79,s oa Baik
33 Trisno Setiawan 86 0A Sangat Baik
34 Inggrat Sari 79,5 % Baik
35 Ferdinan hggun J 79,504 Baik

Riadahrl Ilmi 9L% Sangat Baik
37 Yuni Artini 9L% Sangat Baik

Rata-rata Prosentase
Keterlaksannan

86,27 "/" Sangat Baik

RPP yang telah dirancang oleh mahasiswa PPL berorientasi pada kurikulum

:r)13, secara umum kegiatan pembel4iaran meliputi tiga kegiatan pokoli, yaitu

\egratan pendahuluar! kegiatan inti, dan kegiatan penutup. LangkahJangkah

: endekatan ilmiah (scientific appoach) dalam proses pembel4iaran meliputi

renggali informasi melalui pengarnatan, bertanyq percnbaan, kemudian mengolah

iita alau informasi, menyajikan data alau informasi, dilanjutkan dengan

:ienganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta Berdasarkan data
'-:bel 4.3 bahwa seca.a umum keterlaksanaan dari rencana pembelajaran yang telah

:iancang oleh mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika adalah 86,27 ok da-t

:rrlasifikasikan dalam kategori sangat baik. Namun berdasarkan masukan diperoleh

:.:hua terdapat kendala yang dihadapi lerutama daiam hal pengelolaan waku

::mbel4jaran pemilihan metode pembel4iaran yang k-urang 1epat, dan ketercapaian

.dikator pembelajaran. RRP yang telah dirancang pada umumnya tidak

:.:ncanhrnkan secara terinci (detail) memproyeksikan traktu setiap sintaks metode

:.mbelajamn yang dipilih sehingga hal in berdampak pada pmgelolaan waltu yang

'rang tepat (efisien) dan indikator pembelqlaran sulit terpenuhi.

Kompetensi Pedagogik Mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika

Pengukuran Kompetensi Paedagogik Mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika

empat indikator yang meliputi : l) p€rnahaman mahasiswa PPL terhadap

didik; 2) perancangan dan pelaksanaan pembelqiaran berdasarkan kurikulum

3) kemampuan matrasiswa PPL dalam melahrkan evaluasi hasil bel{ar; dan 4)

mahasiswa PPL untuk memfasilitasi peserta didik mengaltualisasikan
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berbagai potansi yang dimiliki. Penilaian ini didasarkan kepada penilaian guru

pamong masing-masing sekolah. Hasil angket pengukuran komperensi paedagogrk

mahasiswa PPL dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini-

Tabel 4.4 Komoetsrsi Paedasoerk Mahasiswa PPL Pendidikan Fisika

No

(r)

Narna Mahasiswa
PPL

(2)

Skor Masing-masing Iodikalor
Kompetensi Paedagogik

(3)

Mlai=

"ko, -rroo
skor lotal

(4)

Kategori
(5)

B C D
I Dewi Apriliani 2 3 3 I 56 Kurang

1 Reka Veoisari 3 4 3 3 81 llaik
Mut]nainnah 3 4 4 3 88 Baik

J D. Renih P. 4 2 Cukup

5 Sarwendah M 3 3 4 2 73 Cuktp
5 Ganda Wena€ S 4 4 3 94 Amat Baili

Sofiana R H 3 4 4 1 88 Baik

s Nurqornariah 4 4 3 3 88 Baik

Luluk Anaisa i M 4 3 3 3 81 Baik
l0 Lily Ida F 3 4 3 2 Cukup

it Lia Apriani 3 3 4 2 75 Cukup

Melinda Dwi ts 3 3 3 3 75 Cukq)
Haenrl Muamma 4 4 4 3 94 Amat Baik

.-1 Baiq Ewik l 4 4 4 3 94 Amat Baik

.5 Nur Istiqomah 3 4 4 3 B8 Baik
! H[di]'anto 4 4 4 3 94 AItrat Baik

Zaenul Fanani 3 4 4 3 88 Baik

.3 Lia Saptini H 3 4 3 2 75 Cukup

Azmi Aziz 3 2 3 2 63 Kuraog

Putu Ayu Suci 4 4 4 3 94 Amat Baik

Ylmita 3 3 4 2 15 Cukr+

Abdul Somad 3 4 3 3 81 Baik
Sarifa H A 3 4 4 3 88 Baik
Ardian F 3

.>
3 2 63 Kurang

Uswahm llasanah 3 3 4 2 75 CUL:up

Hari Harfan 3 3 4 2 75 Cukup

Ibrohitr Mftgoni 3 4 4 1 Baik

-! Putut Bayuaii 3 4 3
.,

69 Cuhp
Muh Yamin 2 2 3 I 50 Ku'ang

Dharmawm S 3 4 4 88 Baik

Elistiana Safrtri 3 4 3 2 75 Cukrp
Tri Kumiawan 3 3 4 2 75 Cukrp
Trisno Setiarxan 4 4 3 88 Baik

Inggrat Sari 3 4 4 3 88 Baik
Ferdinan Ingelm J 3 2 3 ) 63 Kurang

Riadanrl Ilmi 4 3 4
,',

81 Baik
Yuni Anini 3 4 3 2 75 Cuk,p

Skor total ll8 129 132 9t Mean = 79..$ (Cukup)
Prmentase 7992./o 47,16./o 49,19./. 61,8 0/"
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Keterangan Indikalor Kompetensi Paedagogik:

A. Pemahaman mahasiswa P?L terhadap peserta didik.
B. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.
C. Kemampuan mahasiswa PPL dalam melakukan evaluasi hasil belajar.
D. Kemampuan mahasiswa PPL untuk mengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

Berdasarkan hasil angkat kompetensi paedagoglk dari seluruh mahasiswa PS

Pendidikan Fisika yang mengikuti PPL menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa

PPL dalam melakukan evaluasi hasil belajar memperoleh skor paling tinggi yaitu 132

:tau 89"19% (karegori baik). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPL telah

rampu melakukan penilaian hasil belajar atau memiliki kompetensi dalam

:relakukan evaluasi hasil belajar. Indikafor kemampuan mahasisrva dalam

:eranciurgan dan pelaksanaan pembelajaran diperoleh skor 129 alau 87,160/o

<ategori baik). Indikator pemahaman mahasiswa PPL terhadap peserta didik

::peroleh skor I l8 alau 79,92o/o (kategori cukup). Indikalor kemampuan mahasiswa

iPL untuk memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan berbagai potensi yang

::milikinya memperoleh skor yang paling rendah yaitu 91 atau 61,48% (kategori

..-:rang). Indikator terakhir ini menrmjukkan bahwa kemampuan mahasiswa PPL

-:nrk menggali potensi dan menciptakan suasana belajar menyenangkan kepada

:tserta didik masih kurang. Penjabaran kompetensi paedagogik mahasiswa PPL PS.

Fisika d4at dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

tro _. l d,kJlo' L lF<r,lJtor(.

,^dil.1tari,,
9t

ao

60

Gambar. 4.1 Grafik Kompetersi Paedagogik Mahasiswa PPL PS Pend. Fisika

tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kemampuan mahasiswa

dalam melakukan evaluasi hasil belajar memperoleh skor paling tinggi yattu 132
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dar kemampuan mahasiswa PPL untuk mengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potersi yang dimilikinya memperoleh skor yang paling

rendah yaitu 91.

4.13 Kompetensi Profesional Mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika

Kompeterxi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik

memahami slandar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional.

Tabel 4.5 Kompetersi Prolesional Mahasiswa PPL Pendidikan Fisika

Indikatcr
(2)

Aspek yaog diukur
(3)

Skor
Reaata

(4)

Nilai Rerata
Kompetensi
Propesional

(s)

Kategori
(6)

I P€nguasaan materi
Aspek yang dianati:

a) Kemampuan meny€s'Iaikin brteri
denaan luiurn Dembelaiarrn

4

85,00 Baik

b) Kemanpuan menek itkan matsi
denean Fngeta[uan lain yang relevar!
perkeEbargd iptel, dan kehidupan

3

c) Kffinpuatr nongkaitk n materi
deng penget"huin lain )rns rElevan

Frkembangan ipteh dan kehidtpdn

4

d) Meryajikan pcmbatasan n teri
Dembelaiarin den an tdt

3

e) M€oyrjikan materi s€c:r sistenitis
(nudzlt ke sla drri konskit ke

Jun'lah t7

Kemamprrarr
membuka p€lajaran

a) u.nyiap*an rsit aan Fiki! peseft
didik d€rgar renlapt dan msmbet

4

q5m

Amat
Baik

b) Mens.itkar mated Fntdaj an
!€*ff.ry dengin Fogdrm.r pesrh
didik.t u oembelaiaran !€belumvI

4

c) Mengnjutnn PE'ranyaan ms,Entans 3
d) Me[lt€flronFasik n !.suatu )E rg t€r*ait 4

e) Illenyampaiknn Gncara kegi{,r
mis.lnya, iflIividq kerja &etolnpoh datr

4

Jumlah l9
-\emampuin
5enanya

r) Ma sdlcan Ftany.an rctrgrp. dan
bir6itnarE (o€ lekakr !.htifkl

3

87,50 Baik

b) MeEuncingF!€ r didituarnk 3

c) I\denbqitar pqt.tr!:.tr FErta didik
ontr& rEDrlar Crodes berpikir ,:rg
loeis dan sidcmtir)

4

d) Menyajikan keeialar p€!qi. did't
lrl&k be*osunikri-

4

14
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:oel 4.5 i Profesional Mahasiswa PPL Pendidikan Fisika (Lani
(2) o) (4) ts) {6)

Kemampuan
mengadakan varisi
pelajaran

a) Molaksamkan pent€lajann secara 3

19,16 Cukup

b) Mclaksa'Bkao Fmbelajann yang
memuagkink a h,obuhnya kebiaern
Dositif (flluraDt effed)

3

c) Men&sititali sirwa untuk bertarya,
mmcoba,mcngruti,rengaaatisis
r'reBMn Elnbelai,tren ssindfik).

z

d) Mcosi mpl(jrlnt.3ik,n viri8i stntesi
atau model Dembelaiaran

4

e) Mfilmjukrll ketrampilan dala'n
lh9qnar media tEftElairB,

4

f) MeryirqJlementasikanpembclajaan
temtiktl:@du

3

Jun{.h l9
Kejelasan dalam
penyajian materi

a) Melaksaiak n pembelajam s€srui
denean komDctensi Ya[s aktn dicarti

4

87,50 Baik

b) MelaksMkln penb€lajann sec,ra rulllt 3

c) Menlajikan pcfibe,ajar:n sesui dengn 3

d) ManErjuka ketrahpilan drlan
oen**um sumb6 r€nb€laiala

4

e) Meoggunabn bahasa lisar secarajela. 3

0 MergigsBkan bsh.sa rulis ylng baik &n 4

Jumlah 2l

:-emampuan
: engolah kelas

a) Menumbut&anpartisip.si.Llifp€sst!
didik mclalui inter.ksi gu.q p€s€{ta
didik- snbei belrie.

3

75,00 Cuf,:up
b) M€ie€poi positifFrtisipasi pes€rta didik 4

c) Menudukan likp ta$uka tertudrp
re€Doo Dca€da didik

3

d)
,nturiasme pcerta diaik .,rlam

2

t2

.: amampuar1 Denutup
:el3iaran

a) Melrh,&rn rEplekli dau m€mtuat
r.qkum,r dengar netibalk n p€serta

didik

4

87,50
Baik

b) Memt€rikan tes lisan a. lisaft 4

c) M€"gumpdkatr hrlil kerja sebagai bah.ao

Dorrofolio
3

d) Melakanakan lind'k I'njut deDgrtr
merntcrikn rratan lcegidar berihdnlt
.l'n tusas Denllal1,aa

Jumlah t4

fd€patan antara
dor d"n materi
fdaiaran

a) Kesesuaiao rlokdi wakhr lcsirtan
pcllllahuluao, kegi.tan i i, d![ t€sirt r
pe {up dersrn cikpan o.t€[i.

3

66,67 Kurang
t) Mcnesulakm ru[.jcruer wi&lu s6ui

d€dsar situasi kelas
3

c) MelalBaork a penbelajann resrai
donean alo*asi Eaku y,[e dire'rcrnakan

Jun'lat 8
Rata-rata Kompetensi Profesional 82,92 Ilaik

et€nsi profesional mahasiswa PPL dijabarkan dalam 8 indikator. Berdasarkan

angkat kompetensi profesional diperoleh bahwa kemampuan membuka
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::lsjaran memperoleh rerata skor paling tinggi yaitu 95 (kategori amal baik) dan

.::.likalor kelepalan ar{ara waktu dan materi pembelajaran memperoleh skor paling

:-Ldah dengan reruIa 66,67 (kalegori k-urang).

-1.2 Pembahasan

RPP merupakan jantung atau penggerak utarna pembelajaran. Oleh sebab itu,

::.ehasiswa PPL sebagai calon guru harus membual RPP secara lengkap yang

:::ncakup komponen-komponen yang telah dibahas. Jangan sampai ada ca.lon guru

r:rka,vang tidak membuat RPP karena alasan apapun Hasil yang diperoleh terlihat

::hna kemampuan mahasisu.a PPL berjunrlah 37 orutg telah merancang perangkat

::inbelEaran dan dalam mempersiapkan perangkap pembelajaran (silabus, RPP,

- LS . mediao instrumen evaluasi), terlihal bahwa semua mahasisn a PPL telah

::rrpersiapkan perangkat pembelajaran sebelum melakanakan pembelajaran di

':.es. kecuali LKS dan media pembelajaran ketersediaaanya 94,59 o/o dut 91,89 yo.

lr:,am PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa guru diharapkan

materi pembelajaran dan meflsyaratkan bagi pendidik pada satuan

untuk mengembangkan RPP. Salah satu elemen dalam RPP adalah

belaiar, sehingga guru diharapkan untuk mengemburgkur bahan ajar sebagai

satu sumber belqjar.

Membual RPP merupakan tugas utama guru ataupm calon guru yang tidak

ada campur tangan frhak larn, karena gurulah yang paling mengetalui kondisi

atau kelas. Hal yang perlu ditingkatkan kemampuan matrasiswa PPL dalam

RPP adalah mengetahui karakteristik peserta didik. Di samping itu, tujuan

juga harus diperhatikan karena tujuan pembeladaran harus observabel

diobservasi) dan measurebel (dapat diukur). Oleh sebab ih! tujuan

harus disusun sesuai dorgan kriteria ABCD, yaint Audimce,

', Condition, dan Degree. Sebagai contoh: dengan berbagai a1al dan bahan

tesedta (Condition), misalnya: hambata4 ohmmeter, ampermeter, voltmeter,

supply, papn rarl.gftaian, dan beberapa kabel penghubung diharapkan pcerta

\Audience\ dapat menemukan hubungan (Behavior) antara harga hamb*an

(R) dargan kuat arus listrik (I) yang mengalir pada hambater dan
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:eda polensial antara ujung-ujung hambatan (V) dalam pers.unaan Y = I R (l)egree)

dengan benar.

Berdasarkan penilaian guru pamong, mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika

sebagai calon guru sudah mampu merencanakan dan melaksarrakan pembelajaran

Jengan baik. Namun, banyak proses pembelajaran yang belum sempuma sehingga

nasih banyak hal yang perlu dilingkatkan dan dilatih secara terus-menerus.

Pemyataan serupa oleh Yuliati (2012) yang menyebutkan bahwa kemampuan

nerencanakan dan melakukan dapal ditingkatkan melalui pelalihan ski//.

Kompetensi pedagogik pada dasamya adalah kemampuan gllru dalam

rengelola pembelajaran. Kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi khas, yang

:san membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat

reberhasilan proses dan hasil pembelqjaran peserta didiknya- Kemampuan pedagogik

:ahasisrva PPL PS Pendidikan Fisika diukur dengan 4 indiltor menuqjulikan bahwa

r.:mampuan mahasiswa PPL dalam melakukan evaluasi hasil belajar memperoleh

liirr paling tinggi yaitu 132 atilr dengan diprosenlase diperoleh 89,19 o/o (kategori

::rk). Kemudian indikator kemampuan mahasiswa dalam perancangan dan

:t lal,sanaan pembelajaran berdasarkan lsarikulum 2013 diperoleh skor 129 dengan

: :.rsentase 87,16 % (kategori baik), sedangkan indikaor pemahaman mahasiswa PPL

:::hadap peserta didik diperoleh skor 118 dangan prosesntas e 79,92 o/o (kategori

- -r-..up). Indikator kemampuan mahasiswa PPL untuk pengembangan peserta didik

::-am mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya memperoleh skor yang

::-:ng rendah yaitu 9l dengan prosentase 61,48% (kalegori kurang).

Rendalmya kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan potensi peserta

::* dapat diatasi dengan menguasai karakteristiknya" Mahasiswa PPL mampu

-r.']catat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untr*

:--e:nbantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik,

:::lektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya Hal ini dapat

: -:J'lkan oleh mahasiswa calon guru dengan cara : (1) mengrdentifikasi

':--:kreristik belajar setiap peserta didik di kelasnya (2) memastikan bahwa semua

:ii-:rta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi al,.1if dalam

,:j3tan pembelajaran; (3) mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belaiar

sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemunpuan belajar
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. irg berbeda; (4) mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilak-u peserta

::iik untuk mencegah agar perilaku tersebut lidali merugikan peserta didik lainn.va;

:r (5) membantu mengembangkan potersi dan mengatasi kekurangan peserta

::irk Ha.l ini senada dengan pendapat Lewis (2002) yang menyatakan bahrva salah

,::: peluang yang dapat digmakan guru untuk meningkalkan profesionalismenya

-::eh dengan mengkaji secara cermat cara dan proses belajar serla lingkah lakunya.

Sedangkan untuli kompetensi profesional mahasiswa PPL PS Pendidikan

:.-:i:a- hasil penelidan menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh

-;::asisrva untuk menjadi seorang guru profesional dalam pelaksanaan PPL adalah

:.::-ar 82,92 termasuk dalam kategori baik. Dapat dikatakan bahwa mahasiswa PPL

:: at mengelola proses belajar mengajar mulai dari tahap perencanaan pembelajaran,

:':.:.kanaan pembelajararL dan evaluasi pembelqjaran- Indikator yang diulrrr untuk

-<rgetahui kompetensi mahasislva ini antara lain : penguasaan maleri, kemampuan

-'::rbuka pelajararq kemampuan bertanyq kemampuan mengadakan T,ariasi

:e:::elajararq mengelola kelas, kejelasan dalam penyampaian materi,mengelola

.:-c,: dan menutup pelajaran. Dari kedelapan indikator tersebut yang perlu

::<:apat perhalian adatah pengelolaaan kelas dan p€ngelola waktu. Hasil penelitian

'':;:ro (2009) juga menunjukkan bahwa kemampuan mengajar mahasiswa yang

:,i :.: rendah yaitu dalam pengelolaan kelas.

Kesulitan malnsiswa PPL pada pengelolaan kelas yaitu berkaitan dengan

:=;iondisian peserta didik. Keterampilan dalam pengelolaan kelas telah dilalihkan

,:::1a mahasiswa melalui kegiatan micro teaching saat perl:uliahan Namun,

iswa PPL merasa bahwa kebutuharmya dalam mengelola kelas di sekolah

sesuai dengan pelalihannya ketika di perkuliahaL Alasan mahasiswa PPL

disampaikan adalah kondisi pelatihan mengelola kelas saat perkuliahan melalui

aeaching berbeda dengan kondisi real teaching. Pada saat micro leaching

menjadi siswa adalah teman mahasiswa sendiri, sedangkan padla saal real

siswa yang dihadapi adalah sis*a yang sebenamya dengan berbagai

yang berbeda-bedq terutama anak SMPN yang kedisiplinanya masih

Selain pengelolaan kelas, kesulitan lain yang sering dialami baik oleh guru

oleh mahasiswa PPL adalah pengelolaan waktu. Bagi mahasiswa PPL,
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r
kesulitan dalam mengelola rvaktu disebabkan oleh kendala-kendaia yang kadang

trdali terduga- Misaln.vq di dalam RPP dicantumkan kegiatan pendahuluan,

demonstrasi selama 5 menit. Namun pelaksanaan di kelas bisa lebih dari 5 menit.

Begitu pula yang terjadi pada kegiatan inti sehingga seringkali kegiatan penutup

seperti penugasan dan kesimpulan pembelajaran tidak sempat tersampaikan.

Bagaimanapun juga keterampilan dalam pengelolaan kelas dan wallu pada saat

perkuliahan dan pada saal di sekolah tidak akan bisa sama-

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa calon guru adalah

kemampuan bertanya. Seperti yang diungkapkan oleh Borich (2007) dalam Pujianto

'1011) mengungkapkan bahwa keterampilan bertanya dapat digunakan untuk

mengecek pemahaman siswq mengelola proses pembelajaran, dan memicu peseta

lidik untuk berpikir tingkat tinggi. Secara keseluruhan melalui kegiatan PPL,

iiharapkan mahasiswa calon guru diharapkan dapat mengenal karalter peserta didik

-hingga dapat belajar dan berlatih dalam mengelola kelas dan mengelola waltu

--belum benar-borar menjadi seorang guru. Kebutuhan mahasiswa PPL dalam

:enl.ampaian materi lebih ditekankan pada penguasaan materi dan cara

rembelajarkan materi ke siswa- Berkaitan dengan penguasaan maleri fisika,

:embekalan mahasiswa PPL dalam pen$msaan materi fisika dapat manperkuat dan

:emperbaiki konsep dasar fisika Selain itu, mahasiswa PPL juga berharap

:embekalan mahasiswa calon guru dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa

=ra menyampaikan materi fisika kepada siswa agar siswa memalnmi konsep fisika

:=rgan benar dan dapat menerapkm konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa hal yang perlu dilatih dan dikembangkan oleh mahasiswa PPL

=:ara lain: I ) mengembangkan kealivitas dalam merancang pembelajaran; 2)

::e'ungkatkan kemartpuan dalam melakukan penilaian; 3) meningkatkan

ir.nampuan bertanya dan 4) melatih kemampuan dalam mengelola kelas.
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BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan scbelumn),4 malia dapat

aisimpulkan sebagai berikut-

1) Pada aspek merencanakan pembelqjaraq sebagian besar mahasisrva PPL PS

Pendidikan Fisika lelah mempersiapkan perangkal pembelajaran yang

meliputi: silabus, RPP, LKS, media, dan instrumen panilaian- Prosentase

keterlalsanaan RPP pembelajaran terpadu dengan pendekaian saintifik yang

berorientasi pada kurikulum 2013 adalah 86,27 dangan kategori sangat baik.

2) Kompetensi pedagogi mahasiswa PPL dikaregorikan cukup dari aspek

pemahaman mahasiswa PPL terhadap peserta didilq perancangan dan

pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, dut kemampuan

dalam melakukan evaluasi hasil belajar, tetapi masih kurang dalam

mengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya.

3) Kompetensi profesional mahasiswa PPL PS Pendidikan Fisika dikategorikan

baik dilihar dari penguasaan materi, kemampuru membuka pelajaran,

kemampuan bertany4 kemampuan mengadakan variasi pembelajaran,

kejelasan dalam penyampai an materi dan menutup pelajaran tetapi belum

mampu dalam pengelolaan kelas dan pengelolaan waktu dalam proses

pembel4jaran

Sl Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yarg diajukatr sebagai berikut. (l)

=:gr PS Pendidikan Fisika FKIP Unranr, disarankan untuk meningkatkan

i=erampilan dmar mengajar calon guru fisika terutama yang berkaitan dengan

rinampuan untuk mengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

:.::ansi dirinya. (Z) Bagi pihak terkait (sekolah dan guru pamong), hendalarya lebih

:ergintensifkan pembimbingan dan supervisi klinis agar peningkatan kualitas calon

.---; menjadi lebih baik. (3) Bagr mahasiswa (calon guru), disarankan untuk lebih

--,=rgembangkan kemampuan dan keterampilan dalam merancang dan melaksanakan
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:embelajaran fisika yang berbasis saintifik, terutama dalam pengelolaan kelas dan

:engelolaan waktu (manajemen waktu).
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