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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Persaingan antar bangsa di era globalisasi begitu ketat. Persaingan 

tersebut baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, bisnis, dan lain 

sebagainya. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus 

dapat mengikuti persaingan tersebut dan mengambil peran dalam percaturan 

internasional demi mempertahankan kelangsungan bangsa. Seiring dengan 

tuntutan globalisasi tersebut, pemerintah telah mempercepat pencanangan 

Millenium Development Goals yang semula dicanangkan tahun 2020 dipercepat 

menjadi 2015. Millenium Development Goals adalah era pasar bebas atau era 

globalisasi, sebagai era persaingan mutu atau kualitas, siapa yang berkualitas, 

dialah yang akan maju dan mampu mempertahankan eksistensinya. Untuk dapat 

mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia membutuhkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas tinggi, yaitu manusia yang cerdas, sehat, jujur, beriman, 

berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Salah 

satu jalan utama untuk dapat mewujudkan itu semua adalah pendidikan. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah 

khususnya melalui Depdiknas terus-menerus berupaya melakukan berbagai 

perubahan dan pembaharuan sistim pendidikan. Salah satu upaya yang sudah dan 

sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang 

No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan 

kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata 

dan memperbaiki mutu guru di Indonesia. Michael G. Fullan yang dikutip oleh 

Suyanto dan Djihad Hisyam (2000:9) mengemukakan bahwa “educational change 

depends on what teachers do and think…”. Pendapat tersebut mengisyaratkan 

bahwa perubahan dan pembaharuan sistim pendidikan sangat bergantung pada 

“what teachers do and think “ atau dengan kata lain bergantung pada penguasaan 

kompetensi guru. 
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Sudarwan Danim (2002:5) mengungkapkan bahwa salah satu ciri krisis 

pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (work 

performance) yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru belum 

sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai. Oleh 

karena itu perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi 

guru. 

 Ditinjau dari segi materi, matematika merupakan bidang studi yang 

diajarkan dengan menggunakan pendekatan spiral. Ini artinya bahwa antara 

bagian satu dengan yang lainnya saling terkait, sehingga guru diharapkan mampu 

mengusai materi bukan hanya secara global, melainkan harus secara detail. 

Disamping itu, sebagian besar siswa masih menganggap bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit. Kenyataan ini sering disebabkan oleh faktor guru.  

Hakikat pendidikan matematika pada prinsipnya membantu peserta didik 

agar berpikir kritis, bernalar efektif, efisien, disiplin, bertanggung jawab, percaya 

diri dan  memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Oleh karena itu, tugas guru 

matematika adalah membantu peserta didik agar memahami dan menghayati 

prinsip dan nilai matematika sehingga tumbuh daya nalar, berpikir logis, 

sistematik, kritis, kreatif, cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Hal di 

atas menunjukkan bahwa peran guru matematika sangat penting. Oleh karena itu, 

kompetensi guru matematika harus mendapat perhatian khusus. 

LPTK secara khusus Program Studi Pendidikan Matematika sebagai 

lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan memproduksi calon tenaga 

kependidikan dalam bidang matematika diharapkan dapat menghasilkan lulusan 

yang siap pakai. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan yang ditujukan sebagai 

ajang pelatihan untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

dalam rangka pembentukan guru matematika yang profesional. Untuk itulah 

pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan merupakan kegiatan dalam rangka 

mewujudkan hal tersebut. Dengan diadakannya  Program Pengalaman Lapangan 

akan dapat memberi latihan yang dimaksudkan agar mahasiswa sebagai calon 

tenaga kependidikan memiliki kompetensi guru dalam menghadapi tugas 

mengajar ketika nantinya menjadi seorang guru matematika. Oleh karena itu, 
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peneliti merasa tertarik untuk mengangkat tema ini dalam penelitian dengan judul: 

”Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan dalam 

Memberikan Bekal Kompetensi Guru kepada Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta Tahun Akademik 2008/2009” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut 

1. Bangsa Indonesia masih memiliki permasalahan yang berat dalam bidang 

pendidikan. 

2. Salah satu faktor utama pendukung keberhasilan pendidikan adalah kompetensi 

yang dimiliki oleh para guru di Indonesia sedangkan kinerja guru belum 

sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai. 

3. Peran guru matematika adalah membantu peserta didik agar memahami dan 

menghayati prinsip dan nilai matematika sehingga tumbuh daya nalar, berpikir 

logis, sistematik, kritis, kreatif, cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. 

Hal ini menunjukkan peran guru matematika sangat penting. 

4. Dalam rangka memberikan bekal kompetensi guru, LPTK sebagai lembaga 

pencetak tenaga kependidikan memasukkan mata kuliah praktek mengajar 

yang dikenal dengan PPL (Program Pengalaman Lapangan). Bagaimana 

efektivitas pelaksanaan PPL dalam memberikan bekal kompetensi guru kepada 

mahasiswa calon guru? 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah serta agar masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini menjadi terarah dan tidak melebar terlalu jauh maka peneliti 

memberikan pembatasan masalah sebagai berikut 

1. LPTK yang dimaksud adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta khususnya Program Studi Pendidikan 

Matematika. 
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2. Mahasiswa calon guru yang dimaksud adalah mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Matematika yang mengambil mata kuliah PPL pada Tahun 

Akademik 2008/2009. 

3. Pelaksanaan PPL yang dimaksud adalah pelaksanaan PPL pada Tahun 

Akademik 2008/2009. 

4. Efektivitas pelaksanaan PPL yang dimaksud adalah seberapa besar target 

(tujuan dan sasaran) PPL dapat tercapai yaitu mampu memberikan bekal 

kompetensi guru pada mahasiswa Pendidikan Matematika dengan 

memperhatikan kesiapan mahasiswa PPL Matematika dalam menghadapi 

PPL, kesesuaian pelaksanaan PPL tahun Akademik 2008/2009 dengan 

ketentuan PPL yang berlaku dan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa 

setelah menjalani PPL 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah 

tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

dalam memberikan bekal kompetensi guru pada mahasiswa Pendidikan 

Matematika ditinjau dari kesiapan mahasiswa dalam menghadapi PPL, 

kesesuaian pelaksanaan PPL di lapangan dengan ketentuan yang berlaku dan 

kompetensi guru yang dimiliki oleh mahasiswa setelah menjalani PPL? 

2. Permasalahan apa yang dihadapi mahasiswa Pendidikan Matematika selama 

menjalani PPL tahun Akademik 2008/2009? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah tersebut, tujuan 

penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 

dalam memberikan bekal kompetensi guru pada mahasiswa Pendidikan 

Matematika ditinjau dari: 
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a. kesiapan mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika dalam 

menghadapi PPL tahun Akademik 2008/2009. 

b. kesesuaian pelaksanaan PPL Tahun Akademik 2008/2009 dengan 

ketentuan yang berlaku 

c. kompetensi yang diperoleh mahasiswa Pendidikan Matematika pasca 

menjalani PPL. 

2. Untuk mengetahui/menggali permasalahan yang dihadapi mahasiswa 

Pendidikan Matematika selama menjalani PPL. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan masukan terhadap upaya peningkatan kualitas mahasiswa sebagai 

calon tenaga kependidikan yang siap pakai. Secara operasional manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

1. Informasi tentang kompetensi mahasiswa matematika dapat bermanfaat 

sebagai umpan balik bagi FKIP UNS khususnya Program Studi Pendidikan 

Matematika dalam membenahi materi, sistim perkuliahan dan ketentuan PPL 

sebagai usaha untuk meningkatkan kompetensi guru para calon tenaga 

pendidik profesional. 

2. Bagi mahasiswa (Program Studi Pendidikan Matematika yang mengikuti PPL) 

dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki, 

sehingga dapat menimbulkan kesadaran betapa pentingnya mengasah 

keterampilan diri dari berbagai sumber. 

3. Bagi penulis, dapat memberikan wawasan, pengetahuan serta pengalaman 

dalam mengembangkan disiplin ilmu yang telah penulis miliki 

BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

6 

Tinjauan pustaka digunakan sebagai dasar untuk menemukan jawaban 

atas suatu permasalahan. Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa 

Program Pengalaman Lapangan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan 

akademis yang dilaksanakan di lapangan guna memberikan bekal kompetensi 

guru kepada mahasiswa FKIP UNS. Dengan demikian, penulis dapat 

mengemukakan teori-teori sebagai berikut 

1. Program Pengalaman Lapangan 

Berikut ini, penulis sajikan ketentuan PPL FKIP UNS berdasarkan Buku 

Pedoman Pelaksanaan PPL tahun Ajaran 2008/2009. 

a. Pengertian Program Pengalaman Lapangan  

Program Pengalaman Lapangan adalah salah satu kegiatan 
kurikuler yang merupakan kulminasi dari seluruh program pendidikan 
yang telah dihayati dan dialami oleh mahasiswa  di LPTK sehingga PPL 
dapat diartikan sebagai suatu program yang merupakan ajang pelatihan 
untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam 
rangka pembentukan guru yang profesional. Dengan demikian PPL 
adalah suatu program yang mempersyaratkan kemampuan aplikatif dan 
terpadu dari seluruh pengalaman belajar yang telah diperoleh sebelumnya 
ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang 
berkaitan dengan jabatan guru baik kegiatan mengajar maupun tugas-
tugas guru lainnya. 

(UPPL FKIP UNS, 2006:1) 

b. Tujuan Program Pengalaman Lapangan  

Tujuan Program Pengalaman Lapangan terdiri atas tujuan umum dan 

tujuan khusus sebagai berikut 

 

 

1) Tujuan Umum 
 Untuk mempersiapkan mahasiswa calon guru agar kelak dapat 

menjadi tenaga pendidik yang profesional guna membantu pemerintah 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

2) Tujuan Khusus 
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 Tujuan akhir Program Pengalaman Lapangan adalah memberikan 
pelatihan bagi mahasiswa sebagai calon guru yang profesional dan 
bertanggung jawab, yaitu: 
a). Dapat mengenal dengan cermat lingkungan fisik, administrasi, 

akademik, dan sosial psikologis sekolah tempat pelatihan 
prajabatan berlangsung. 

b). Dapat menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar. 
c). Mampu menerapkan berbagai kemampuan profesional  guru secara 

utuh dan terpadu dalam situasi nyata. 
d). Mampu mengembangkan aspek pribadi dan sosial di lingkungan 

sekolah. 
e). Mampu menarik kesimpulan nilai edukatif dan penghayatan 

pengalaman selama pelatihan melalui refleksi dan menuangkan 
hasil refleksi itu dalam bentuk laporan. 

(UPPL FKIP UNS, 2006:1) 

c. Sasaran  

Sasaran yang ingin dicapai dari Program Pengalaman Lapangan 
adalah untuk membentuk pribadi calon guru yang memiliki seperangkat 
pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, serta tingkah laku yang 
diperlukan bagi profesinya, serta cakap dan tepat menggunakannya di 
dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik di sekolah 
maupun di luar sekolah. 

(UPPL FKIP UNS, 2006:1) 

d. Kelompok Pembimbing PPL beserta Tugasnya 

Dalam pelaksanaan PPL terdapat komponen-komponen pendukung 

PPL yaitu: (1) kelompok pembina yang terdiri atas pembina dan jajaran 

kanwil P dan K yang terkait dalam kegiatan PPL, (2) Kelompok pengelola 

yang terdiri atas pengelola PPL pada FKIP dan pengelola di sekolah, (3) 

kelompok pembimbing yang terdiri atas guru pamong dan dosen pembimbing. 

Ketiga komponen pendukung PPl tersebut yang berhubungan secara langsung 

dengan mahasiswa PPL adalah kelompok pembimbing. Berikut ini tugas 

pokok kelompok pembimbing sesuai dengan ketentuan PPL pada Buku 

Pedoman PPLsebagai berikut 

1) Tugas Pokok Guru Pamong adalah 

a). Menghadiri upacara penyerahan mahasiswa praktikan dari 
fakultas kepada Sekolah Mitra 
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b). Bersama-sama Kepala Sekolah/Koordinator Guru Pamong 
merencanakan kegiatan PPL untuk mahasiswa 
bimbingannya. 

c). Memberikan model les kepada para mahasiswa praktikan. 
Bersama Dosen Pembimbing menunggu/mengobservasi 
penampilan mahasiswa hubungannya dalam melaksanakan 
praktek mengajar/BK dilanjutkan dengan supervisi. 

d). Memberikan bimbingan masalah-masalah khusus (misalnya 
materi pelajaran, metode penyusunan RPP, tugas 
kokurikuler dan ekstrakurikuler dan sebagainya) untuk lebih 
memantapkan penampilan mahasiswa. 

e). Bersama Kepala Sekolah/Koordinator Guru Pamong/Unit 
PPL memecahkan masalah yang mungkin timbul. 

f). Memberikan penilaian latihan praktek mengajar/BK para 
mahasiswa bimbingannya. 

g). Memberikan penilaian latihan pelaksanaan tugas-tugas 
memberikan bimbingan belajar, tugas administrasi, serta 
tugas kokurikuler mahasiswa praktikan yang dibimbingnya. 

h). Memberikan penilaian pada penampilan mahasiswa dalam 
ujian praktek mengajar. 

i). Bersama Kepala Sekolah/ Kepala Tata Usaha dan Petugas 
lain menilai kualitas Laporan Observasi 

j). Dengan masukan-masukan dari Kepala Sekolah, Kepala 
Tata Usaha, Koordinator Guru Pamong dan Petugas lain 
menilai kualitas kepribadian praktikan   

k). Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan PPL dari 
mahasiswa bimbingannya kepada Kepala 
Sekolah/Koordinator Guru Pamong sekolah yang 
bersangkutan 

l). Menghadiri upacara penyerahan kembali para mahasiswa 
praktikan oleh Kepala sekolah kepada Fakultas  

2) Tugas Pokok Dosen Pembimbing adalah 

a) Melaksanakan pembimbingan PPL baik di kampus dan atau 
di sekolah Mitra 

b) Memberikan pengarahan/bimbingan/konsultasi kepada 
mahasiswa bimbingannya. Bimbingan dapat dilakukan di 
kampus jika dipandang perlu 

c) Bersama Guru pamong memberikan arahan dan bimbingan 
latihan praktek mengajar 

d) Bersama guru Pamong menilai penampilan mahasiswa 
dalam ujian praktek mengajar 

e) Menandatangani daftar hadir pada saat membimbing dan 
mengurus praktek mengajarmahasiswa bimbingannya di 
Sekolah Mitra 
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f) Dosen Pembimbing wajib datang di sekolah mitra minimal 
3 kali untuk tiap praktikan yang dibimbing yaitu: 

(1). Pada tahap pelaksanaan latihan mengajar terbimbing  
(2). Pada tahap pelaksanaan latihan mengajar mandiri  
(3). Pada tahap pelaksanaan ujian 

(UPPL FKIP UNS, 2006:7) 

e. Persyaratan Mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL)  

Program Studi Pendidikan Matematika 

Program Pengalaman Lapangan dilaksanakan oleh FKIP UNS secara 

serentak untuk semua program studi di bawah pengelolaan UPT PPL FKIP 

UNS. Untuk dapat mengikutinya, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh mahasiswa. Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 

FKIP Program Studi Pendidikan Matematika untuk mengambil mata kuliah 

PPL sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP UNS sebagai berikut  

a.  Telah Mengumpulkan 86 SKS 
b.  Telah Lulus : 

1) Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar yang terdiri atas: 
a). S.B.M. Matematika (Strategi Belajar Mengajar Matematika 
b). Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Matematika 
c). PPPPM (Perencanan dan Pengembangan Program Pengajaran 

Bidang Studi Matematia 
d). Telaah Kurikulum Matematika 
e). Pengajaran mikro (micro teaching) 

2) Mata Kuliah MKDK 
a). Pengatar Pendidikan Perkembangan peserta Didik 
b). Belajar Pembelajaran I 
c). Belajar Pembelajaran II 
d). Profesi Kependidikan I 
e). Profesi Kependidikan II 

3) Pengantar Dasar Matematika 
4) Trigonometri 
5) Aljabar 
6) Kalkulus I dan II 
7) Aljabar Linier I 

c. Telah Menempuh Mata Kuliah : 
1) Geometri 
2) Geometri Transformasi 
3) Geometri Analitik II 
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Berdasarkan persyaratan PPL di atas, diharapkan mahasiswa telah 

siap menempuh PPL sebagai sarana meningkatkan kompetensi guru yang 

dimiliki. 

f. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 

Program Pengalaman Lapangan dilaksanakan secara terbimbing, 
terpadu dan terarah. Artinya mahasiswa calon pendidik dibimbing oleh 
guru pamong, dosen pembimbing, kepala sekolah dan petugas lapangan 
dalam berbagai kegiatan pengalaman lapangan berdasarkan koordinasi 
pelaksanaan masing-masing. Program pengalaman Lapangan 
dilaksanakan dengan sistem blok dimana para mahasiswa yang sedang 
mengikuti PPL tidak dibenarkan mengikuti kuliah. 

(UPPL FKIP UNS, 2006:10) 
 

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah PPL, idealnya menjalani 

tahap-tahap sebagai berikut 

1) Teori dan Pengenalan Lapangan 

Pengenalan lapangan bagi mahasiswa calon guru perlu dilakukan 

sedini mungkin. Hal ini dikarenakan pembentukkan sikap profesional guru 

tidak dapat dibangun dalam waktu sekejab. UPPL FKIP UNS  (2006: 10) 

menyatakan pengenalan lapangan,  secara dini dilaksanakan dalam bentuk: 

a. Penugasan mahasiswa dalam mata kuliah tertentu yang terkait 
dengan kegiatan tugas-tugas guru di lapangan antara lain 
mencakup: 
– Administrasi sekolah 
– Pengembangan kurukulum 
– Metode pembelajaran 
– Media pembelajaran 
– Bimbingan belajar 

b. Kegiatan observasi tersebut ditentukan oleh proses belajar 
mengajar di sekolah 

c. Pelaksanaan observasi ini dibimbing oleh Dosen Pembina mata 
kuliah yang bersangkutan 

d. Pengenalan lapangan secara dini ini baru dapat dilaksanakan 
ketika mahasiswa mengambil program guru 

(UPPL FKIP UNS, 2006:10) 
 
 

2) Pelatihan Keterampilan Dasar Mengajar 
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Kegiatan pelatihan keterampilan dasar mengajar dilakukan 

sebelum mahasiswa calon guru melaksanakan observasi-observasi di 

sekolah dalam rangka PPL secara terstruktur. 

PPL yang merupakan program simulasi pada hakekatnya tercakup 

dalam kegiatan perkuliahan Mata Kuliah Proses belajar Mengajar  seperti 

tercantum dalam kurikulum FKIP. Program simulasi dilaksanakan di 

kampus dalam bentuk kegiatan Pengajaran mikro yang ditangani oleh 

dosen pembimbing dengan penyelenggaraannya disesuaikan dengan 

kondisi yang ada dan merupakan prasyarat dapat mengikuti PPL. 

3) Observasi 

Sebelum mengalami latihan yang sebenarnya, tiap calon guru 

diwajibkan menempuh masa observasi yang dimaksudkan agar 

mahasiswa calon guru mengenal dengan baik lapangan/sekolah yang 

menjadi tempat tugasnya. 

a. Kondisi Lingkungan 
– Lingkungan fisik: misalnya gedung, ruang belajar, alat-alat 

yang tersedia/ media mengajar, perpustakaan, ruang guru, 
aula, cafetaria, kamar kecil/WC, tempat sepeda dan 
sebagainya. 

– Latar belakang siswa pada umumnya 
– Pelaksanaan administrasi dan organisasi sekolah 
– Kegiatan-kegiatan ekstra maupun intra kurikuler yang 

berlaku 
Untuk memperoleh data yang menyangkut lingkungan fisik, 
mahasiswa dapat menggunkan form yang sesuai dengan 
lampiran. 

b. Observasi Kelas pada Umumnya 
– Situasi kelas pada umumnya 
– Keadaan ruang dengan pelatarannya 
– Kemungkinan adanya kekhususan pada suatu kelas tertentu. 

c. Observasi Guru pada Umumnya 
– Hubungan kerja Kepala sekolah dengan guru, antar teman 

sejawat, dengan murid dan petugas tata usaha 
– Cara mempersiapkan program pengajaran 
– Cara memberikan bimbingan khusus 
– Pelaksanaan mengajar 
– Sikap fisik di depan kelas 
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– Cara menggunakan media baik klasikal maupun individual 
– Pelaksanaan evaluasi 

Untuk melaksanakan evaluasi ini, pamong diminta untuk 
memberikan paling tidak satu kali model les kepada 
praktikan. Dalam melakukan observasi ini mahasiswa 
praktikan menggunakan form 15 (lampiran 15 halaman 66). 

d. Observasi Teman Mengajar  
Bila seorang calon melaksanakan tugas latihan mengajar, 
beberapa orang teman lain dapat mengikutinya di kelas 
kemudian mendiskusikan bersama dengan pamong dan 
pembimbing. Untuk alat peraga observasinya sesuai dengan 
yang tertera pada lampiran. 

e. Waktu dan pelaksanaan observasi disesuaikan dengan kondisi 
masing-masing sekolah 

f. Hasil dari kegiatan observasi disusun oleh mahasiswa PPL 
dalam suatu laporan tertulis dengan ketentuan sebagai berikut 
1) Laporan observasi ditulis sendiri (tulis tangan) oleh masing-

masing praktikan. Dimungkinkan adanya bagian-bagian 
tertentu yang tidak perlu ditulis tangan, misalnya foto kopi 
daftar-daftar, format-format dan sebagainya. 

2) Laporan observasi dibuat rangkap tiga  
3) Cover/sampul depan hendaknya dicetak dengan format 

eseperti yang telah ditetapkan. Warna dasar cover adalah 
hitam dan tulisan serta logo warna emas. 

4) Ukuran kwarto 
5) Bagian depan pada lembar pengesahan ditandatangani oleh 

guru pamong, dosen pembimbing dan kepala sekolah serta 
cap sekolah.                       (UPPL FKIP UNS, 2006:13-14) 
 

4) Pelatihan Keterampilan Mengajar dan Tugas Lainnya secara Terbimbing 

Pelatihan keterampilan mengajar dan tugas lainnya secara 

terbimbing berarti mahasiswa PPL melaksanakan pelatihan dengan 

bimbingan dari guru pamong dan dosen pembimbing. Pelatihan 

keterampilan mengajar dan tugas lainnya secara terbimbing meliputi: 

a. Latihan Mengajar 
1) Latihan mengajar terbatas (sederhana) 

– Merencanakan dan membuat persiapan mengajar untuk 
satu kali pertemuan 

– Memilih dan menggunakan strategi mengajar yang cocok 
2) Latihan mengajar lengkap dengan bimbingan 

– Merencanakan unit pengajaran 
– Memilih dan menggunakan beberapa strategi mengajar 
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– Memilih dan membuat dan menggunakan media 
pengajaran yang cocok 

– Mengevaluasi pelaksanaan pengajaran 
– Proses pembimbingan dilaksanakan dengan supervisi 

klinis 
– Frekuensi latihan mengajar terbimbing minimal 6 kali 

diselingi diskusi balikan supervisi 
– Untuk kelas paralel materinya sama. RF dapat lebih dari 

satu apabila metode dan KBMnya dirubah/disesuaikan. 
b. Latihan Melaksanakan Tugas-tugas Guru di Luar Mengajar 

1) Partisipasi dalam kelas, ikut mengganti temannya yang 
tengah latihan mengajar (menggunakan format 15) 

2) Partisipasi di Sekolah 
a) Kegiatan ekstrakurikuler 
b) Karya wisata 
c) Piket sekolah 

3) Partisipasi dalam pertemuan orang tua murid dengan guru 
4) Latihan melaksanakan administrasi kependidikan 

a) Administrasi Sekolah 
b) Administrasi Kelas 
c) Administrasi Kepegawaian 

5) Partisipasi dalam hubungan dengan petugas-petugas 
kependidikan seperti: kakandep, kasi olah raga, kasi 
kebudayaan, PLS dan sebagainya (sejauh situasi dan 
kondisi memungkinkan) 

6) Frekuensi kegiatan ini pengaturanya oleh guru 
pamong/koordinator guru pamong sesuai kondisi 
setempat.                    (UPPL FKIP UNS, 2006:14-15) 
 

5) Pelatihan Keterampilan Mengajar dan Tugas-tugas Guru lainnya secara 

Mandiri 

Pelatihan keterampilan mengajar dan tugas-tugas guru lainnya 

secara mandiri merupakan pelaksanaan pelatihan keterampilan mengajar 

dan tugas-tugas guru secara mandiri. Pelatihan keterampilan mengajar dan 

tugas-tugas guru lainnya secara mandiri meliputi: 

a. Latihan Mengajar 
– Merencanakan beberapa unit pelajaran dari satu unit course. 
– Memilih dan menggunakan berbagai strategi mengajar yang 

tepat 
– Melaksanakan beberapa model pelajaran 
– Melaksanakan rencana pengajaran yang sudah direncanakan 
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– Mengevaluasi hasil pelajaran 
– Menganalisa pelaksanakaan pengajaran tiap unit 
– Menganalisa hasil-hasil evaluasi 
– Frekuensi latihan mengajar mandiri minimal 4 kali dengan 4 

RF diselingi diskusi balikan supervisi 
b. Tugas Guru lainnya 

Sama dengan tugas-tugas guru yang telah disebutkan di atas, 
tetapi dilaksanakan secara mandiri. (UPPL FKIP UNS, 2006:16) 

6) Pelaksanaan Latihan Mengajar secara Terbimbing dan Mandiri  

Latihan mengajar secara terbimbing dan mandiri dilaksanakan 

selama 10 minggu atau minggu 1 s/d minggu 10 (masa latihan mengajar 

efektif) dengan ketentuan berikut 

a). Untuk latihan mengajar terbimbing sekurang-kurangnya 6x latihan 

b). Untuk latihan mengajar mandiri sekurang-kurangnya 4x latihan 

7) Ujian Praktek Mengajar 

Ujian praktek mengajar dilaksanakan setelah kemampuan mengajar 

dinilai cukup oleh Guru Pamong dan Dosen Pembimbing. Pengaturan 

ujian mengajar diserahkan kepada masing-masing. 

Hal hal yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa PPL yang akanmenempuh 

ujian sebagai berikut 

a. Menyerahkan hasil observasi yang diketahui oleh dosen 
pembimbing, guru pamong dan kepala sekolah satu minggu 
sebelum ujian dilaksanakan. 

b. Mengambil tugas untuk ujian satu minggu sebelum ujian 
dilaksanakan 

c. Menyerahkan persiapan tertulis (Rencana Pelaksanaa 
Pembelajaran) kepada Guru Pamong, Dosen Pembimbing 
selambat-lambatnya dua hari sebelum pelaksanaaan ujian. 

 (UPPL FKIP UNS, 2006:16) 

g. Pelaksanaan Pembimbingan Program Pengalaman Lapangan  

Dalam melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa PPL calon 

guru yang sedang berlatih menjadi guru yang profesional, baik dalam rangka 

kegiatan Program Pengajaran Mikro maupun Program Pengalaman Lapangan, 

pembimbing memberikan bantuan bimbingan dalam bentuk supervisi klinis. 
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Berikut ini ketentuan supervisi klinis sebagaimana disampaikan oleh UPPL 

FKIP UNS (2006:17) 

1) Pengertian Supervisi Klinis 

Supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan 
untuk membantu pengembangan profesional guru/calon guru khususnya 
dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisa data 
secara teliti dan obyektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah 
laku mengajar tersebut. Istilah klinis dalam definisi ini menunjukkan 
kepada unsur-unsur khusus sebagai berikut 
– Adanya hubungan tatap muka antara supervisor dan guru di dalam 

proses supervisi 
– Pemfokusan pada tingkah laku yang sebenarnya dan guru di dalam 

kelas 
– Observasi secara cermat 
– Pendeskripsian data observasi secara terperinci 
– Fokus observasi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan guru 

Jadi fokus supervisi klinis ini adalah pada penampilan guru secara nyata 
di kelas termasuk pula guru sebagai peserta atau partisipasi aktif dalam 
proses supervisi tersebut. 

2) Karakter Supervisi Klinis 

Dari pengertian supervisi klinis di muka dapat diuraikan beberapa 
karakteristik supervisi klinis sebagai berikut 
– Perbaikan dalam mengajar mengharuskan guru mempelajari 

intelektual dan bertingkah laku yang spesifik 
– Fokus supervisi klinis pada perbaikan cara mengajar dan bukan 

mengubah kepribadian guru 
– Dalam perencanaan dan analisa merupakan pegangan dalam 

pembuatan dan pengujian hipotesis mengajar yang didasarkan bukti 
pengamatan 

– Analisa yang konstruktif dan memberi penguatan pada pola atau 
tingkah laku yang belum berhasil 

– Fokus supervisi klinis didasarkan atas bukti pengamatan dan bukan 
atas keputusan penilaian yang tidak didukung bukti nyata 

– Proses supervisi klinis terutama berpusat pada interaksi verbal 
mengenai analisa jalannya pengajaran 

– Tiap calon guru bebas tetapi bertanggung jawab untuk 
mengemukakan pokok persoalan, menganalisa cara mengajar 
sendiri dan mengembangkan gaya mengajarnya 

 
 

3) Tujuan Supervisi Klinis 
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Tujuan umum supervisi klinis dapat diperinci lagi ke dalam tujuan – 
tujuan khusus sebagai berikut 
– Menyediakan bagi guru suatu balikan yang obyektif dari kegiatan 

mengajar mereka yang baru saja mereka jalankan 
– Mendignose dan memecahkan atau membantu memecahkan 

masalah mengajar 
– Membantu guru mengambangkan keterampilan dalam 

menggunakan strategi – strategi atau pekerjaan mereka 
– Membantu guru mengembangkan sikap positif terhadap 

pengembangan diri secara terus–menerus dalam karir dan profesi 
mereka secara mandiri 

4) Prosedur Supervisi Klinis 

a. Tahap Pertemuan Pendahuluan 
Dalam tahap ini supervisor dan guru bersama-sama 
membicarakan rencana keterampilan yang akan diobservasi dan 
dicatat. Tahap ini memberikan kesempatan kepada guru dan 
supervisor untuk mengidentifkasi perhatian utama guru kemudian 
menterjemahkannyake dlam bentuk tingkah laku yang dapat 
diamati. Dibicarakan dan ditentukan juga jenis data mengajar 
yang akan diobservasi dan dicatat selama pelajaran berlangsung. 
Suatu komunikasi yang efektif dan terbuka diperlukan dalam 
tahap ini gna mengikat supervisor dan guru sebagai partner di 
dalam suasana kerjasaa yang harmonis. Secara teknis diperlukan 5 
langkah utama bagi terlaksananya pertemuan pendahuluan dengan 
baik, yaitu: 
1) Menciptakan suasana akrab antara supervisor dan guru 

sebelum langkah-langkah selanjutnya dibicarakan. 
2) Mereview rencana pelajaran serta tujuan pelajaran 
3) Mereview komponen keterampilan yang akan dilatihkan dan 

diamati 
4) Memilih atau mengembangkan suatu instrumen observasi 

yang akan dipakai untuk merekam tingkah laku guru yang 
menjadi perhatian utamanya 

5) Instrumen observasi yang dipilih atau yang dikembangkan, 
dibicrakan bersama antara guru dan ssupervisor. 

Kesepakatan-kesepakatan tentang perhatian utama serta cara 
perekamannya merupakan semacam kontrak yang berbentuk 
rambu-rambu yang mengatur perwujudan peranan kedua belah 
pihak di dalam pelaksanaan supervisi klinis yang bersangkutan. 

b. Tahap Pengamatan Mengajar 
Pada tahap ini melatih tingkah laku mengajar berdasarkan 
komponen keterampilan yang telah disepakati dalam pertemuan 
pendahuluan. Di pihak lain supervisor mengamati dan mencatat 
atau merekam secar obyektif, lengkap dan apa adanya tingkah 
laku guru ketika mengajar berdasarkan komponen keterampilan 
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yang diminta oleh guru untuk direkam. Supervisor dapat juga 
mengadakan observasi da mncatat tingkah laku siswa di kelas 
serta interaksi antara guru dan siswa. 

c. Tahap Pertemuan Balikan 
Sebelum pertemuan balikan dilaksanakan maka upervisor 
mengadakan analisa pendahuluan tentang hasil rekaman observasi 
yang dibuat sebagai bahan pembicaraan tahap itu. Pada pertemuan 
balikan supervisor hendaknya berusaha menganalisa dan 
menginterpretasikan tentang data hasil rekaman tingkah laku guru 
waktu mengajar. 
1) Menanyakan perasaan guru secara umum atau kesn umum 

guru ketika ia mengajar serta memberi pengamatan 
2) Mereview tujuan pelajaran 
3) Mereview target keterampilan serta perhatian utama guru 
4) Menanyakan perasaan guru tentang jalannya pengajaran 

berdasarkan target dan perhatian utamanya 
5) Menunjukkan data hasil rekaman dan memberi kesempatan 

kepada guru menafsirkan data tersebut 
6) Bersama menginterpretasi data rekaman 
7) Menanyakan perasaan guru setelah melihat rekaman data 

tersebut 
8) Menyampaikan hail dengan melihat apa yang sebenarnya 

merupakan keinginan atau target guru dan apa yang 
sebenarnya telah terjadi atau tercapai 

9) Menentukan bersama-sama dan mendorong guru untuk 
merencanakan hal-hal yang perlu dilatih atau diperhatikan 
pada kesempatan berikutnya. 

Sebagai acuan untuk merekam hasil pertemuan beserta langkah-
langkahnya lebih lanjut dapat meenggunakan form 13. 

h. Mekanisme Pelaksanaan PPL di Lapangan 

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah PPL, melaksanakan tahap-tahap 

sebagaimana disampaikan oleh UPPL FKIP UNS (2006:28) berikut 

1. Tahap Observasi/Orientasi 

a. Selama kurang lebih 1 minggu pertama para mahasiswa memperoleh 
penjelasan/ekspositori dan orientasi dari sekolah mitra tentang segala 
seluk-beluk sekolah. Hasil orientasi tersebut kemudian disusun dan 
ditulis oleh para mahasiswa menjadi buku laporan yamng formatnya 
telah ditentukan. 

b. Observasi dilaksanakan sambil mengikuti model les dan partisipasi 
sebelum ujian praktek mengajar 
 

c. Model Les 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

18 

Para mahasiswa diberi kesempatan mengobservasi cara Guru 
Pamongnya mengajar dengan tujuan agar para mahasiswa 
memperoleh gambaran nyata tentang cara mengajar yang baik. 

d. Observasi Teman Mengajar 
Bila seorang calon melaksanakan tugas latihan mengajar, beberapa 
orang teman lain dapat mengikutinya di kelas kemudian 
mendiskusikan bersama dengan pamong dan pembimbing 

2. Tahap Partisipasi 

Yaitu tahap para mahasiswa berperan aktif melaksanakan praktek yang 
terdiri dari praktek mengajar dan praktek kependidikan non mengajar 
a. Latihan Praktek Mengajar 

Selama kurang lebih 2 ½ bulan para mahasiswa melaksanakan 
praktek mengajar di bawah bimbingan Guru Pamong dan Dosen 
Pembimbing minimal 10 kali sampai dianggap/dinilai telah siap maju 
ujian. 
Latihan praktek mengajar dilaksanakan sebagai berikut: 
1) Mahasiswa praktek memperoleh surat tugas dari Guru Pamongnya 

untuk praktek mengajar 
2) Mahasiswa menyusun persiapan tertulis yang disebut Program 

Satuan Pelajaran dengan pengarahan/bimbingan Guru Pamong dan 
Dosen Pembimbing. 

3) Mahasiswa menyiapkan alat–alat pelajaran/media pelajaran 
sebelum praktek dilaksanakan. 

4) Pada hari/tanggal yang telah ditentukan, mahasiswa melaksanakan 
praktek mengajar sesuai dengan persiapan tertulis yang telah 
dibuat, dengan menggunakan alat-alat media yang telah 
dipersiapkan. Guru pamong/dosen pembimbing mengobservasi 

5) Seusai mahasiswa melaksanakan praktek, guru pamong dan dosen 
pembimbing secara bersama–sama atau secara terpisah 
memberikan supervisi klinis kepada mahasiswa untuk 
menunjukkan kekurangan-kekurangan dan juga hal-hal yang sudah 
baik selama mahasiswa melaksanakan praktek, kemudian 
memberikan pengarahan-pengarahan/nasehat agar penampilan 
berikutnya lebih baik. 

b. Latihan Melaksanakan Tugas non Mengajar 
Di samping praktek mengajar, para mahasiswa juga 

mendapat tugas dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan yang 
menunjang kegiatan kependidikan secara keseluruhan, misalnya: 
1) Tugas menjadi pelaksana upacara bendera 
2) Membimbing pramuka 
3) Melaksanakan piket 
4) Mengawasi Ujian 
5) Mengikuti rapat dewan guru sejauh diijinkan Kepala Sekolah 
6) Dan sebagainya. 
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3. Tahap Ujian Praktek Mengajar 

a. Ujian praktek mengajar dilaksanakan kalau penampilan mahasiswa 
dalam latihan praktek mengajar sudah baik. Proses ujian praktek 
mengajar sama dengan latihan praktek mengajar, hanya bedanya pada 
ujian praktek mengajar mahasiswa tidak mendapat bimbingan dan 
supervisi. 

b. Yang berhak menguji praktek adalah Dosen Pembimbing dan Guru 
pamong. Apabila salah satu berhalangan hadir maka kewenangan ada 
pada koordinator dosen pembimbing dan Kepala Sekolah. 

4. Penarikan Mahasiswa dari Lapangan 

Penarikan mahasiswa ditentukan bersama oleh Kepala Sekolah/ 

Koordinator Guru Pamong dan Koordinator Dosen Pembimbing. 

2. Efektivitas Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata 

efektif  yang berarti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil; 

berhasil guna. Sedangkan efektivitas memiliki makna keefektifan yang berarti 

keadaan berpengaruh, kemanjuran atau kemujaraban, dapat membawa hasil; 

keberhasilan. 

Definisi lain dikemukakan oleh Hidayat (1986:5) efektivitas adalah suatu 

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah 

tercapai. Dimana semakin besar prosentase target yang dicapai, semakin tinggi 

efektivitasnya.  Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono 

(1990: 12), efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai 

dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. 

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan PPL dapat diartikan seberapa 

besar target (tujuan dan sasaran) PPL dapat tercapai melalui pelaksanaan PPL 

yang sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memberikan bekal kompetensi guru 

kepada para mahasiswa yang mengikuti PPL. 

 

 

 

3. Kompetensi Guru Matematika 
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a. Hakikat Kompetensi Guru 

Menurut Suhaenah Suparno (2002:2), kompetensi biasanya diartikan 

sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau memiliki 

keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan. Dalam pengertian ini jelas bahwa 

setiap cara yang digunakan dalam pelajaran ditujukan untuk mencapai kompetensi 

adalah untuk mengembangkan manusia yang bermutu yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan kemauan sebagaimana disyaratkan. Kata 

kompetensi dipilih untuk menunjukkan tekanan pada kemampuan 

mendemonstrasikan pengetahuan. 

Louise Moqvist (2003:3) mengemukakan bahwa “competency has been 

defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work. 

Sementara itu, dari Trainning Agency sebagaimana disampaikan Ahmad Sudrajat 

(2008:5) menyebutkan bahwa : ” A competence is a description of something 

which a person who works in a given occupational area should be able to do. It is 

a description of an action, behaviour or outcome which a person should be able 

to demonstrate.” 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi 

merupakan gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan (be able to do) 

seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang 

seharusnya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar dapat melakukan (be able to 

do) sesuatu dalam pekerjaannya, seseorang harus memiliki kemampuan (ability) 

dalam bentuk pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan keterampilan (skill) 

yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

Sardiman A. (1994:123) berpendapat bahwa,”Guru adalah salah satu 

komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam 

usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan”. 

Sedangkan Ali Imron (1994: 3) berpendapat bahwa: ”Guru dipandang 

sebagai kunci karena ia berinteraksi secara langsung dengan muridnya dalam 

rangka proses belajar mangajar di sekolah”.  
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Menurut Piet A. Sahertian (1994:56) bahwa kompetensi guru sebagai 

berikut 

1. Kemampuan guru untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah 
dirancangkan 

2. Ciri hakiki dari kepribadian guru menentukan arah pencapaian tujuan 
pendidikan yang telah ditentukan 

3. Kompetensi adalah perilaku yang dipersyaratkan untuk mencapai tujuan 
pendidikan. 
 

Kompetensi guru menunjuk pada kualitas kerja serta kuantitas layanan 

pendidikan yang dilaksanakan oleh guru secara standar. Jika guru tidak menguasai 

kompetensi yang telah ditetapkan maka akan berakibat kurang baik pada siswa 

maupun masyarakat pada umumnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi 

guru adalah suatu hal yang dapat menggambarkan kemampuan guru atas 

pemilikan pengetahuan, keterampilan, kepribadian dan perilaku guru dalam 

melaksanakan tugas utamanya yaitu mengajar sehingga dapat menunjang 

pencapaian tujuan pendidikan 

Lebih jauh, Raka Joni sebagaimana dikutip oleh Suyanto dan Djihad 

Hisyam (2000:16) mengemukakan tiga jenis kompetensi guru, yaitu: 

1. Kompetensi profesional; memiliki pengetahuan yang luas dari bidang 
studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode 
mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya.  

2. Kompetensi kemasyarakatan; mampu berkomunikasi, baik dengan 
siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas.  

3. Kompetensi personal; yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan 
patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi 
seorang pemimpin yang menjalankan peran: ing ngarso sung tulada, 
ing madya mangun karsa, tut wuri handayani  

Sementara itu, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, 

pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana 

tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, pasal 10 ayat 1 dan PP no. 19 tahun 2005 pasal 28 

ayat 3 bahwa kompetensi guru profesional meliputi empat kompetensi yaitu 

kompetensi kepribadian/personal, kompetensi sosial, kompetensi 
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profesional/akademis, dan kompetensi pedagogik dengan penjelasan sebagai 

berikut  

1. Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam 
pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau 
landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; 
(c)pengembangan kurikulum/ silabus; (d) perancangan pembelajaran; 
(e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi 
hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.  

2. Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian 
yang: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) 
berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik 
dan masyarakat; (h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) 
mengembangkan diri secara berkelanjutan.  

3. Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai 
bagian dari masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) 
menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; 
(c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara 
santun dengan masyarakat sekitar.  

4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi 
pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, 
struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren 
dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; 
(c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan 
konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) 
kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap 
melestarikan nilai dan budaya nasional. 

 (Depdiknas.2005:56) 

Sebagai pembanding, dari National Board for Profesional Teaching Skill 

(2002) telah merumuskan standar kompetensi bagi guru di Amerika, yang menjadi 

dasar bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi guru, dengan rumusan What 

Teachers Should Know and Be Able to Do, didalamnya terdiri dari lima proposisi 

utama, yaitu: 

1. Teachers are Committed to Students and Their Learning yang mencakup 
: (a) penghargaan guru terhadap perbedaan individual siswa, (b) 
pemahaman guru tentang perkembangan belajar siswa, (c) perlakuan 
guru terhadap seluruh siswa secara adil, dan (d) misi guru dalam 
memperluas cakrawala berfikir siswa.  

2. Teachers Know the Subjects They Teach and How to Teach Those 
Subjects to Students mencakup : (a) apresiasi guru tentang pemahaman 
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materi mata pelajaran untuk dikreasikan, disusun dan dihubungkan 
dengan mata pelajaran lain, (b) kemampuan guru untuk menyampaikan 
materi pelajaran (c) mengembangkan usaha untuk memperoleh 
pengetahuan dengan berbagai cara (multiple path).  

3. Teachers are Responsible for Managing and Monitoring Student 
Learning mencakup: (a) penggunaan berbagai metode dalam pencapaian 
tujuan pembelajaran, (b) menyusun proses pembelajaran dalam berbagai 
setting kelompok (group setting), kemampuan untuk memberikan 
ganjaran (reward) atas keberhasilan siswa, (c) menilai kemajuan siswa 
secara teratur, dan (d) kesadaran akan tujuan utama pembelajaran.  

4. Teachers Think Systematically About Their Practice and Learn from 
Experience mencakup: (a) Guru secara terus menerus menguji diri untuk 
memilih keputusan-keputusan terbaik, (b) guru meminta saran dari pihak 
lain dan melakukan berbagai riset tentang pendidikan untuk 
meningkatkan praktek pembelajaran.  

5. Teachers are Members of Learning Communities mencakup : (a) guru 
memberikan kontribusi terhadap efektivitas sekolah melalui kolaborasi 
dengan kalangan profesional lainnya, (b) guru bekerja sama dengan tua 
orang siswa, (c) guru dapat menarik keuntungan dari berbagai sumber 
daya masyarakat.  

Secara esensial, ketiga pendapat di atas tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang prinsip. Perbedaannya hanya terletak pada cara 

pengelompokkannya. Isi rincian kompetensi pedagodik yang disampaikan oleh 

Depdiknas, menurut Raka Joni sudah teramu dalam kompetensi profesional. 

Sementara dari NBPTS tidak mengenal adanya pengelompokan jenis kompetensi, 

tetapi langsung memaparkan tentang aspek-aspek kemampuan yang seharusnya 

dikuasai guru. 

b. Hakikat Pelajaran Matematika 

Matematika berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema yang 

berarti belajar atau hal yang dipelajari. Sedangkan Matematika dalam bahasa 

Belanda disebut wiskunde yang berkaitan dengan penalaran. Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 723), Matematika adalah ilmu tentang 

bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang dipergunakan 

dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. 

Definisi lain tentang matematika seperti diungkapkan Purwoto (1998:4) 

sebagai berikut: “Matematika adalah pengetahuan tentang pola keteraturan, 
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pengetahuan tentang struktur terorganisasikan, mulai dari unsur-unsur yang tidak 

didefinisikan ke unsur-unsur yang didefinisikan ke aksioma dan postulat dan 

akhirnya ke dalil”. Ciri utama Matematika adalah penalaran deduktif, yaitu 

kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari 

kebenaran sebelumnya sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan dalam 

matematika bersifat konsisten. 

Lebih lanjut, mata pelajaran matematika memiliki tujuan khusus untuk 

peserta didik, sebagaimana disampaikan pada buku panduan pembelajaran 

matematika dalam www.p3gmatyo.go.id  sebagai berikut 

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 
kemampuan sebagai berikut  
1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 
efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 
solusi yang diperoleh 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 
pemecahan masalah. 

 

Hakekat pendidikan matematika pada prinsipnya membantu peserta didik 

agar berpikir kritis, bernalar efektif, efisien, bersikap ilmiah, disiplin, bertanggung 

jawab, berjiwa keteladanan, percaya diri dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. 

Karena itu, tugas guru matematika adalah membantu peserta didik agar 

memahami dan menghayati prinsip dan nilai matematika, sehingga tumbuh daya 

nalar, berpikir logis, sistematik, kritis, kreatif, cerdas, bersikap terbuka, dan 

memiliki rasa ingin tahu yang kuat. 

c. Kompetensi Guru Matematika 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

guru matematika adalah suatu hal yang dapat menggambarkan kemampuan guru 

dalam bidang matematika atas pemilikan pengetahuan, keterampilan, kepribadian 

dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu mengajar sehingga 

dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan dengan indikator sebagai berikut 

1) Kompetensi Pedagogik 

a). Memahami karakter peserta didik 

b). Mampu membuat perencanaan yang baik dan melaksanakannya dalam 

pembelajaran matematika (menentukan metode/strategi pembelajaran, 

alokasi waktu, dan media pembelajaran)  

c). Mampu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan keterampilan 

dasar mengajar 

d). Mampu membuat evaluasi pembelajaran sekaligus menerima hasil refleksi 

pembelajaran yang dilakukannya untuk melaksanakan program tindak 

lanjut  

e). Memahami kurikulum sekolah, terutama berkaitan dengan peran dan 

tugasnya sebagai guru matematika 

2) Kompetensi Kepribadian 

a). Disiplin menjalankan tugas yang diberikan kepadanya 

b). Memiliki sikap kepemimpinan dan tanggung jawab dalam menangani 

tugas dan masalah yang dihadapi di dalam kelas 

c). Berwibawa  

d). Memiliki etika dan kesopanan (pakaian, tindakan, rambut, ucapan dan 

sebagainya) 

3) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional, diartikan dengan mampu menguasai materi pelajaran 

secara luas dan mendalam dalam rangka penyelesaian tugas-tugas guru, terdiri 

atas: 

a) Menguasai pelajaran matematika secara mendalam serta mampu 

membuat kaitan antara pokok bahasan satu dengan pokok bahasan yang 

lain 
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b) Dapat menyederhanakan keabstrakan matematika. 

c) Mengetahui penerapan pelajaran Matematika dalam kehidupan sehari-

hari. 

4) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial, diartikan dengan mampu berkomunikasi dan bergaul 

secara baik dengan siswa, sesama pendidik dan tenaga kependidikan. 

4. Keterampilan Mengajar Guru 

Mengajar adalah suatu kegiatan yang kompleks. Dikatakan demikian, 

karena kegiatan mengajar mengandung banyak unsur yang secara serempak harus 

dilakukan bersama-sama. Unsur-unsur tersebut meliputi ilmu, teknologi, seni dan 

bahkan pilihan nilai. 

Mengajar juga menggunakan secara serempak dan intergratif sejumlah 

keterampilan tertentu dilandasi oleh seperangkat teori dan diarahkan bagi 

pemilihan nilai tertentu. Keterampilan-keterampilan tersebut harus dikuasai oleh 

guru sebagai pengajar secara utuh.  

Keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar dapat 

melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Disamping itu, 

keterampilan dasar merupakan syarat mutlak agar guru bisa 

mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran.  

Wina Sanjaya (2006:32) mengemukakan keterampilan dasar mengajar 

yang diperlukan sebagai calon guru meliputi: 

a. Keterampilan dasar bertanya 
b. Keterampilan memberikan reinforcement 
c. Keterampilan variasi stimulus 
d. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 
e. Keterampilan mengelola Kelas 

Berikut ini akan disajikan penjelasan dari masing – masing keterampilan dasar 

mengajar. 

a. Keterampilan Dasar Bertanya 
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Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan 

yang sangat penting untuk dikuasai. Melalui keterampilan ini guru dapat 

menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran akan 

menjadi membosankan manakala selama berjam-jam guru menjelaskan materi 

pelajaran tanpa diselingi dengan pertanyaan, baik hanya sekedar pertanyaan 

pancingan, atau pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir. Oleh karena itu, 

dalam setiap proses pembelajaran, strategi pembelajaran apapun digunakan, 

bertanya merupakan kegiatan yang selalu merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan. Para ahli menyampaikan dalam Wina Sanjaya (2006:33) bahwa 

pertanyaan yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa, 

diantaranya: 

1) Dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses 
pembelajaran 

2) Dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu 
sendiri pada hakikatnya bertanya. 

3) Dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa 
untuk menentukan jawaban. 

4) Memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas 

b. Keterampilan Memberikan Reinforcement 

Wina Sanjaya (2006:35) menyatakan,”Keterampilan dasar penguatan 

adalah segala bentuk respons yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah 

laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan 

informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responsnya yang 

diberikansebagai bentuk dorongan atau koreksi”. Demikian pula diungkapkan 

oleh Ali Imron (1995:133) menyatakan pemberian penguatan dilakukan pada 

saat siswa berhasil melaksanakan aktivitas/kegiatan yang dikehendaki. 

 Melalui keterampilan penguatan yang diberikan guru, maka siswa 

akan merasa terdorong selamanya untuk memberikan respons setiap kali 

muncul stimulus dari guru; atau siswa akan berusaha menghindari respons 

yang dianggap tak bermanfaat. Dengan demikian, fungsi keterampilan 

penguatan itu adalah untuk memberikan ganjaran kepada siswa sehingga siswa 
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akan besar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses 

pembelajaran. 

Ada dua jenis penguatan yang bisa diberikan oleh guru, yaitu 

penguatan verbal yang merupakan penguatan yang diungkapkan dengan kata-

kata, baik kata-kata pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi, dan 

penguatan nonverbal yang merupakan penguatan yang diungkapkan melalui 

bahasa isyarat. 

Ada beberapa komponen memberikan penguatan. Adapun komponen-

komponen tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ali Imron (1995:134) 

sebagai berikut: 

1. Penguatan verbal yaitu suatu peguatan yang dilakukan dengan 
menggunakan kata-kata atau kalimat tertentu. 

2. Penguatan dengan mimik atau gerakan badan yang menyertai 
penguatan verbal 

3. Penguatan dengan cara mendekati siswa 
4. Penguatan dengan sentuhan 
5. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 
6. Penguatan dengan simbol atau benda 

 
c. Keterampilan Variasi Stimulus 

Wina Sanjaya (2006:36) menyatakan, ”Variasi stimulus adalah 

keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik 

perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias 

dan ketekunan, penuh gairah dan berpartisipasi aktif dalam setiap langkah 

kegiatan pembelajaran”. Demikian pula yang diungkapkan oleh Ali Imron 

(1995:136), orang akan bosan dengan kehidupan yang monoton. Dengan 

demikian adanya variasi stimulus mampu membangkitkan semangat dan 

antusiasme siswa dalam belajar. 

Ada tiga jenis variasi stimulus yang dapat dilakukan guru, yaitu: 

1) Variasi pada Waktu Bertatap Muka atau Melaksanakan Proses 

Pembelajaran 

Untuk menjaga agar proses pembelajaran tetap kondusif, teknik 

yang dapat dilakukan adalah: 

a). Penggunaan variasi suara.. 
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b). Pemusatan perhatian  

c). Kebisuan guru atau kesenyapan.  

d). Mengadakan kontak pandang  

e). Gerak guru  

2) Variasi dalam Menggunakan Media/Alat Bantu Pembelajaran  

Secara psikologis, siswa berada dalam keadaan berbeda, termasuk 

juga dalam hal potensinya. Ada siswa yang bertipe audio, ada siswa yang 

bertipe visual, dan ada siswa yang bertipe kedua-duanya. Oleh karena itu, 

variasi penggunaan media dan alat pembelajaran dapat dilakukan sebagai 

berikut 

a). Dengan menggunakan variasi media yang dapat dilihat (visual) seperti 

menggunakan gambar, slide, foto, bagan, dan lain-lain. 

b). Variasi alat atau media yang bisa didengar (auditif) seperti 

menggunakan radio, musik, deklamasi, puisi dan lain sebagainya. 

c). Variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dimanipulasi, dan 

digerakkan (motorik) 

3) Variasi dalam Melakukan Pola Interaksi dan Kegiatan Siswa 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Guru perlu membangun interaksi secara penuh dengan 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berinteraksi 

dengan lingkungannya. Kesalahan yang sering terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung, guru hanya menggunakan pola interaksi satu 

arah, yaitu dari guru ke siswa. Pola interaksi yang demikian bukan dapat 

membuat iklim pembelajaran menjadi statis, tetapi dapat memasung 

kreatifitas siswa. Oleh sebab itu, guru perlu menggunakan variasi interaksi 

dua arah yaitu pola interaksi siswa-guru-siswa, bahkan pola interaksi multi 

arah. 

d. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan 

oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi 
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siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang 

disajikan sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang 

diharapkan.Sebagaimana diungkapkan oleh Ali Imron(1995: 144) membuka 

pelajaran dimaksudkan mengkondisikan siswa agar siap mental sebelum 

pelajaran berlangsung. Dengan kata lain, membuka pelajaran adalah 

mempersiapkan mental dan perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal 

yang dipelajari. 

Secara khusus tujuan dari membuka pelajaran sebagau berikut 

1) Menarik perhatian siswa, yang bisa dilakukan dengan: 
a). Meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang 

akan dilakukan berguna untuk dirinya 
b). Melakukan hal-hal yang dianggap aneh bagi siswa, misalnya 

dengan menggunakan alat bantu 
c). Melakukan interaksi yang menyenangkan 

2) Menumbuhkan motivasi belajar siswa, yang dapat dilakukan dengan: 
a). Membangun suasana akrab sehingga siswa merasa dekat, 

misalnya menyapa dan berkomunikasi secara kekeluargaan 
b). Menimbulkan rasa ingin tahu, misalnya mengajak untuk 

mempelajari suatu kasus yang sedang hangat dibicarakan 
c). Mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan 

dengan kebutuhan siswa. 
3) Memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang 

akan dilakukan, yang dapat dilakukan dengan: 
a). Mengemukakan tujuan yang akan dicapai serta tugas-tugas yang 

harus dilakukan dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan 
b). Menjelaskan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran, 

sehingga siswa memahami apa yang harus dilakukan 
c). Menjelaskan target atau kemampuan yang harus dimiliki setelah 

pembelajaran berlangsung. 
d). Membuat kaitan. Keika guru akan membuka pelajaran, telebih 

dahulu menghubungkan sesuatu yang akan disajikan dengan 
sesuatu yang telah diketahui oleh siswa pada masa sebelumnya. 
Kaitan ini perlu dibuat dengan maksud, sesuatu yang dipelajari 
tidak dipandang terputus dengan bahasan-bahasan sebelumnya. 

(Wina Sanjaya.2006:40) 
 

Menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru 

untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya 

dengan  pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

31 

serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Keterampilan 

menutup pelajaran dimaksudkan agara siswa mendapatkan materi-materi 

pokok atau rangkuman dari keseluruhan yang sudah disajikan. 

Menutup pelajaran dapat dilakukan dengan cara: 

1. Merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru 
dibahas, sehingga siswa memperoleh gambaran yang menyeluruh dan 
jelas tentang pokok-pokok persoalan 

2. Mengonsolidasi perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok agar 
informasi yang telah diterima dapat membangkitkan minat untuk 
mempelajari lebih lanjut 

3. Mengorganisasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk membentuk 
pemahaman baru tentang materi yang telah dipelajari 

4. Memberikan tindak lanjut serta saran-saran untuk memperluas 
wawasan yang berhubungan dengan materi pelajaran yang telah 
dibahas 

(Wina Sanjaya.2000:42) 
 

e. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala 

terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Hal senada 

disampaikan oleh Ali Imron (1995:145), pengelolaan kelas adalah penciptaan 

suatu kondisi yang memungkinkan belajar siswa menjadi optimal. 

Wina Sanjaya (2006:43) mengemukakan, terdapat beberapa jenis 

perilaku yang dapat mengganggu iklim belajar mengajar yaitu: tidak adanya 

perhatian siswa terhadap materi pelajaran dan adanya perilaku mengganggu 

yang dilakukan siswa lain. Lebih lanjut, Wina Sanjaya (2006:44) 

mengungkapkan bahwa: 

Tidak adanya perhatian siswa disebabkan oleh kurangnya motivasi 
belajar siswa dapat didorong oleh: 

1. Siswa menganggap tidak penting terhadap materi pelajaran yang 
dibahas 

2. Siswa merasa telah memiliki kemampuan dan pemahaman akan 
materi pelajaran yang sedang dibahas 

3. Siswa merasa bosan atau tidak sesuai dengan pola mengajar yang 
diterapkan guru 

4. Siswa memandang guru kurang menguasai bahan pelajaran yang 
sedang disajikan 
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Untuk menghindari perilaku menganggu yang telah disebutkan di atas, 

Wina Sanjaya (2000:44) memberikan teknik-teknik khusus yang harus 

dilakukan guru antara lain: menciptakan kondisi belajar yang optimal, 

menunjukkan sikap tanggap, memusatkan perhatian, memberikan petunjuk 

dan tujuan yang jelas dan memberi teguran dan penguatan. 

5. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  

Kurikulum terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang 

selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 

Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2006 pasal 1 ayat 15, 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional 

yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, 

penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan 

standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Disamping itu, pengembangan KTSP harus 

disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, 

serta peserta didik. 

Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh 

BSNP dimana panduan tersebut berisi sekurang-kurangnya model-model 

kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tersebut dikembangkan 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial 

budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. 

KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan 

sekolah yang lebih efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP memberikan otonomi 

luas pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mengefektifkan proses belajar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

33 

mengajar di sekolah. Pengembangan KTSP sendiri dilakukan oleh guru, kepala 

sekolah, komite sekolah, serta dewan pendidikan. 

KTSP dikembangkan dengan dilandasi oleh undang-undang dan 

peraturan pemerintah sebagai berikut  

1) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3) Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

4) Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

5) Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas 

nomor 22 dan 23 tahun 2006 

Prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas nomor 22 

tahun 2006 sebagaimana dikutip dari Mulyasa (2006: 151-153) adalah sebagai 

berikut  

1) Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan 

lingkungannya. 

Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa peserta didik adalah 

sentral proses pendidikan agar menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak 

mulia, berilmu, serta warga negara yang demokratis sehingga perlu 

disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan lingkungan 

peserta didik. 

2) Beragam dan terpadu 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik, 

kondisi daerah dengan tidak membedakan agama, suku, budaya, adat, serta 

status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen 

muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara 

terpadu. 

3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Kurikulum dikembangkan atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni berkembang secara dinamis. 

4) Relevan dengan kebutuhan. 
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Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan 

tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. 

5) Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan 

antar semua jenjang pendidikan. 

6) Belajar sepanjang hayat 

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

7) Seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, 

nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan masyarakat. 

Guru merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses dan hasil 

belajar. Pengembangan KTSP menuntut aktifitas dan kreatifitas guru dalam 

membentuk kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran harus 

sebanyak mungkin melibatkan peserta didik. Dengan demikian, perlu dibangun 

karakter guru, agar mereka mempu menjadi fasilitator dan mitra belajar bagi 

peserta didik. Dalam hal ini tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi 

melainkan juga sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan belajar kepada 

seluruh peserta didik 

Agar guru mampu memerankan dirinya sebagai fasilitator pembelajaran, 

ada beberapa hal yang harus dipahaminya dari peserta didik, yaitu: kemampuan, 

potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar 

belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah. Sehubungan dengan 

pengembangan KTSP, Mulyasa (2006: 163) berpendapat bahwa guru perlu 

memperhatikan perbedaan individual peserta didik, sehingga dalam pembelajaran 

harus berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai berikut 

1) Mengurangi metode ceramah 
2) Memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik  
3) Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta 

disesuaikan dengan mata pelajaran 
4) Memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran 
5) Menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan 

laporan 
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6) Memahami bahwa peserta didik tidak berkembang dengan kecepatan 
yang sama 

7) Mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak 
bekerja dengan kemampuan masing-masing pada setiap pelajaran 

8) Mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan 
pembelajaran. 

 
B. Kerangka Berpikir 

 
Dalam proses belajar mengajar diperlukan sinergisitas antar berbagai 

komponen yaitu kurikulum, proses pembelajaran, fasilitas pendidikan dan guru. 

Komponen-komponen tersebut harus saling mendukung demi tercapainya tujuan 

pendidikan. Sedangkan yang menentukan kualitas guru adalah motivasi menjadi 

guru, bakat personal serta kualitas LPTK sebagai lembaga pencetak tenaga 

kependidikan. Faktor yang akan diteliti disini adalah LPTK khususnya berkaitan 

dengan pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan yang merupakan mata kuliah 

praktek yang harus diambil oleh mahasiswa LPTK sebagai kulminasi dari seluruh 

program pendidikan yang telah dihayati dan diambil oleh mahasiswa sebagai 

bentuk persiapan dengan tujuan memberikan bekal kompetensi guru.  

Sebuah program dikatakan efektif jika output yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diharapkan. Demikian pula Program Pengalaman Lapangan 

dikatakan efektif jika target (tujuan dan sasaran) PPL dapat tercapai yaitu 

memberikan bekal kompetensi guru kepada mahasiswa Pendidikan Matemaika 

FKIP UNS. Oleh karena itu, salah satu tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

kompetensi keguruan yang dimiliki oleh mahasiswa Pendidikan Matematika 

setelah menjalani PPL. 

 Efektivitas sebuah program, dapat lebih terlihat jika kondisi input dan 

mesin pencetak input menjadi output diketahui dengan jelas sehingga dapat 

dilakukan penilaian terhadap hasilnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

efektivitas Program Pengalaman Lapangan perlu diketahui pula tingkat kesiapan 

mahasiswa Pendidikan Matematika dalam mengikuti PPL (input) dan kesesuaian 

pelaksanaan  PPL dengan ketentuan yang ada.  

Untuk keperluan penelitian, perlu digambarkan skema/kerangka 

pemikiran sebagai berikut 
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Keterangan: 

        : keberlanjutan proses  

        : ditinjau dari        

Gambar 1. Skema kerangka berpikir 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 

UNS dan beberapa sekolah mitra PPL FKIP UNS berdasarkan hasil angket 

kompetensi mahasiswa PPL. 

2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP UNS yang mengambil mata kuliah PPL pada tahun Akademik 

2008/2009. 

3 Waktu Penelitian 

Mahasiswa PPL, guru pamong dan siswa 

persiapan pelaksanaan 

Kendala/hambatan di Lapangan 

Mahasiswa 
P.Matematika 

yang memenuhi 
syarat mengikuti 

PPL 

PPL 
Sesuai dengan 

ketentuan  

Mahasiswa PPL 
memiliki 

kompetensi 
guru 
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Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan tahap-tahap sebagai 

berikut 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan seperti permohonan 

pembimbing, konsultasi dengan pembimbing, pengajuan judul, pengajuan 

proposal penelitian dan permohonan ijin ke Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP UNS. Seluruhnya memerlukan waktu dua bulan yaitu bulan 

Oktober sampai bulan November. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan pengambilan data. Waktu 

yang dibutuhkan adalah tiga setengah bulan, tepatnya pada pertengahan bulan 

November sampai akhir bulan Februari. 

c. Tahap Penyelesaian 

Pada tahap ini penulis mulai menyusun laporan dan melakukan 

konsultasi dengan pembimbing. Waktu yang dibutuhkan selama empat setengah 

bulan yaitu bulan Maret sampai bulan Juli. 

 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif, 

sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Sebagaimana dikutip dari Lexy J. Moleong (2007: 4), “Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan pelaku yang dapat diamati”. Sedangkan Lexy J. Moleong (2007: 6) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian misalnya 

perilaku dan motivasi, selanjutnya data-data yang telah terkumpul dideskripsikan 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa serta dengan memanfaatkan metode ilmiah. 
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Lexy J. Moleong (2007: 5) juga menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif 

metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan 

pemanfaatan dokumen. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Informan atau narasumber yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika yang mengambil mata kuliah PPL tahun Akademik 2008/2009, 

guru pamong dan peserta didik yang diampu oleh mahasiswa PPL tersebut. 

2. Peristiwa atau kejadian yang dapat diamati pada sekolah tempat PPL 

narasumber. 

3. Dokumen yang berupa arsip atau catatan mengenai segala informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

D. Teknik Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Matematika yang mengambil mata kuliah PPL pada tahun Akademik 

2008/2009. Untuk meneliti seluruh hal yang ada pada wilayah penelitian maka 

peneliti harus meneliti seluruh populasi tersebut. Akan tetapi, hal ini 

membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil beberapa sampel, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan 

tujuan menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya serta 

data yang diperoleh dapat merepresentasikan karakteristik objek penelitian.  

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu sampel diambil tidak ditekankan 

pada jumlah, melainkan ditekankan pada kekayaan informasi yang dimiliki 

anggota sampel sebagai sumber data. Cara pengambilan sampel didasarkan pada 

karakteristik-karakteristik tertentu yang dimiliki sampel sesuai dengan tujuan 

penelitian karena sampel tidak dimaksudkan untuk generalisasi. Lexy J. Moleong 

(2007: 224) berpendapat bahwa maksud pengambilan sampel dalam penelitian 

kualitatif adalah untuk menjaring informasi sebanyak mungkin dari berbagai 

macam sumber. Patton (1984) sebagaimana dikutip dari H.B Sutopo (2006: 64) 
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berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pengumpulan data sesuai dengan sifat 

penelitian kualitatif yang lentur dan terbuka maka pemilihan informan dan 

jumlahnya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti 

dalam memperoleh data. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dalam penelitian. Menurut Goetz & Le Compte (1984) 

sebagaimana dikutip dari H.B Sutopo (2006:66) teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan dalam dua jenis cara, 

yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif. Metode 

interaktif meliputi wawancara mendalam dan observasi berperan serta, karena 

dalam kedua metode ini mungkin terjadi saling mempengaruhi antara peneliti 

dengan sumber datanya. Metode non interaktif meliputi kuesioner, mencatat 

dokumen atau arsip, serta observasi tak berperan serta, karena dalam ketiga 

metode ini sama sekali tidak ada pengaruh antara peneliti dengan sumber datanya. 

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan antara lain : 

1. Metode Kuesioner 

Metode kuesioner merupakan cara pengumpulan data melalui pengajuan 

pertanyaan-pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada responden. Metode ini 

sering disebut dengan metode angket. Penggunaan kuesioner ini dilandasi karena 

peneliti ingin mendapatkan data yang banyak dalam waktu yang singkat sehingga 

dapat diperoleh data garis besar sebagai gambaran umum. Metode kuesioner 

dalam penelitian ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat sistem 

penilaian dengan kelompok angka melainkan akan dideskripsikan dalam bentuk 

kalimat.  

Metode kuesioner digunakan untuk mengambil data tentang tanggapan 

mahasiswa terhadap efektivitas pelaksanaan PPL dan persepsi siswa terhadap 

kompetensi mahasiswa PPL. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terbuka 
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dan tertutup. Kuesioner terbuka untuk mengambil data dari mahasiswa PPL, 

sedangkan kuesioner tertutup dan terbuka untuk mengambil data dari siswa yang 

diampu oleh mahasiswa PPL.  

2. Metode Wawancara 

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah 

manusia  dalam posisi sebagai informan. Informasi-informasi dari informan 

tersebut dapat digali melalui teknik wawancara. Dalam penelitian kualitatif biasa 

dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam. 

Lexy J. Moleong (2007: 186) menyatakan bahwa wawancara merupakan 

percakapan antara dua pihak dengan maksud dan tujuan tertentu, dua pihak 

tersebut adalah pewawancara dan terwawancara. Wawancara tersebut dilakukan 

untuk memperoleh kedalaman informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan teknik wawancara dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi-

informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian serta informan juga 

memberikan jawaban secara lisan. Adapun dasar yang digunakan dalam memilih 

informan dari 27 responden pengisi angket adalah : 

a. Informan merupakan mahasiswa PPL di masing-masing sekolah mitra karena 

bertujuan untuk menjaring informasi tentang pelaksanaan PPL di masing-

masing sekolah mitra PPL FKIP UNS 

b. Informan dipilih berdasarkan kemampuan awal mahasiswa yang ditunjukkan 

dari Indeks Prestasi Komulatif (IPK) sementara dan hasil angket yang 

memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut antara lain: banyaknya 

jam mengajar yang diberikan oleh guru pamong, karakteristik sekolah, dan 

kepahaman terhadap tujuan dan kompetensi PPL. 

c. Informan yang dapat diwawancarai dalam penelitian ini adalah:  

1) Lili Juwita, tempat PPL di SMA Negeri I Surakarta 

2) Reta Novirismahani, tempat PPL di SMA Batik I Surakarta 

3) Siti Lestari, tempat PPL di SMKN II Surakarta 

4) Muslimah Nur’aini, tempat PPL di SMP Diponegoro 
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5) Astri Nia Santi, tempat PPL di SMP Negeri 5 Surakarta 

6) Dyah Sapta E., tempat PPL di SMP Negeri 10 Surakarta 

7) Anwar Suhada, tempat PPL di SMP Negeri 14 Surakarta 

8) Ibu Nur Afifah, guru pamong PPL Matematika di SMA Batik I Surakarta 

9) Ibu Tri Purwandari, guru pamong PPL Matematika di SMP Negeri 14 

Surakarta 

3. Metode Observasi 

Teknik observasi atau pengamatan digunakan untuk menggali data dari 

sumber data yang berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat, benda, serta 

rekaman gambar. Menurut Spradley (1980) seperti dikutip dari H.B. Sutopo 

(2006: 75) pelaksanaan teknik observasi dapat dibagi menjadi: observasi tak 

berperan sama sekali dan observasi berperan, dimana observasi berperan ini terdiri 

dari berperan pasif, berperan aktif, dan berperan penuh. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik observasi berperan pasif yaitu peneliti benar-benar 

datang ke lokasi tetapi hanya sebagai pengamat pasif. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati proses 

kegiatan belajar mengajar Matematika di salah satu kelas yang diampu oleh 

mahasiswa PPL yang menjadi informan dalam teknik wawancara. Observasi ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa, aktivitas, dan perilaku 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

4. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat 

dan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. 

Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mempelajari dokumen, arsip, catatan-catatan, atau hal-hal lain guna melengkapi 

informasi-informasi agar lebih dalam dan lengkap. Dokumen tersebut antara lain 

berupa kelengkapan perangkat pembelajaran yang disusun oleh mahasiswa PPL 

seperti RPP, Rancangan Penilaian, Buku ajar, media pembelajaran dan Laporan 

Observasi mahasiswa PPL. 
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F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti (atau orang lain yang ditugasi) dalam kegiatan pengumpulan data agar 

kegiatan pengumpulan data menjadi sistematis dan mudah (Budiyono, 2003:47). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar dokumentasi, 

pedoman wawancara mahasiswa dan guru pamong, pedoman observasi belajar 

mengajar, serta dua macam angket yang telah dilakukan validasi isi terhadap 

angket tersebut oleh dua dosen pembimbing skripsi yang lebih memahami tentang 

permasalahan penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif data-data disajikan dalam bentuk kata-kata 

verbal, bukan dalam bentuk angka. Data yang berupa kata-kata tersebut masih 

sangat beragam, sehingga perlu diolah agar menjadi sistematis, ringkas, dan logis. 

Terdapat beberapa definisi tentang analisa data kualitatif, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

Analisis Data Kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. 

(Lexy J. Moleong, 2007: 248) 
Dalam penjelasan mengenai karakteristik metodologi penelitian 

kualitatif disebutkan secara jelas bahwa analisisnya bersifat induktif. Dalam 
hal ini analisis sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu 
prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi semua simpulan yang dibuat sampai 
dengan teori yang mungkin dikembangkan, dibentuk dari semua data yang 
telah berhasil ditemukan dan dikumpulkan di lapangan. 

(H.B. Sutopo, 2006: 105) 
 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisa data kualitatif 

adalah proses pengorganisasian data-data yang diperoleh dari lapangan, 

mempelajarinya dan selanjutnya dipilah-pilah sehingga dapat dikelola dan digali 

kembali informasi-informasi penting yang dapat diperoleh dan akhirnya data-data 

tersebut dapat disajikan secara baik dalam urutan yang sistematis dan logis 
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berdasarkan fakta-fakta dari lapangan dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 

membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan penelitian seperti 

telah diuraikan pada bab I, antara lain: 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan PPL dalam memberikan bekal kompetensi 

guru pada mahasiswa Pendidikan Matematika? 

Efektivitas pelaksanaan PPL dalam memberikan bekal kompetensi guru pada 

mahasiswa Pendidikan Matematika ditinjau dari: 

a. Kesiapan Mahasiswa Pendidikan Matematika dalam menjalani PPL tahun 

Akademik 2008/2009 

b. Pelaksanaan PPL tahun Akademik 2008/2009  

c. Penguasaan empat kompetensi guru oleh Mahasiswa PPL Matematika 

 Pelaksanaan PPL dikatakan efektif jika mahasiswa PPL Matematika 

telah mengusai lebih dari tiga kompetensi guru ditunjang dengan kesiapan 

dalam menjalani PPL dan kesesuaian pelaksanaan PPL dengan ketentuan 

yang berlaku. Pelaksanaan PPL dikatakan cukup efektif jika mahasiswa PPL 

Matematika telah menguasai dua sampai tiga kompetensi guru. Sedangkan 

pelaksanaan PPL dikatakan tidak efektif jika mahasiswa PPL Matematika 

menguasai kurang dari dua kompetensi guru ditunjang dengan kesiapan 

dalam menjalani PPL dan kesesuaian pelaksanaan PPL dengan ketentuan 

yang berlaku. 

2. Bagaimanakah kesiapan mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika 

tahun Akademik 2008/2009 dalam menghadapi PPL? 

Indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kesiapan mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika dalam mengikuti PPL sebagai berikut. 

a. Menguasai materi yang akan diajarkan kepada siswa 

b. Memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti PPL dan memahami tujuan 

serta ketentuan PPL yang berlaku. 

c. Mengetahui hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengikuti PPL 

d. Memahami makna ”mengajar matematika sesuai KTSP”  
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 Mahasiswa PPL dikatakan siap jika telah memenuhi lebih dari tiga 

indikator, dikatakan cukup siap jika telah memenuhi 2 sampai 3 indikator, 

sedangkan mahasiswa Pendidikan Matematika dikatakan belum siap jika 

hanya memenuhi kurang dari 2 indikator. 

 Untuk poin ini, peneleti capai dengan meggunakan dua instrumen 

yaitu angket dan wawancara mahasiswa yang mengikuti PPL pada tahun 

Akademik 2008/2009. 

3. Bagaimana pelaksanaan PPL  tahun Akademik 2008/2009? 

Ketentuan pelaksanaan PPL tahun akaemik 2008/2009 sebagai berikut. 

a. Tidak mengikuti kuliah pada jam PPL 

b. Pelaksanaan PPL selama kurang lebih 2  bulan 

c. Masa observasi 1 pekan dengan menggunakan lembar observasi 

pengenalan lapangan dan penyusunan laporan observasi 

d. Model les oleh guru pamong minimal 1 kali dengan menggunakan lembar 

observasi kegiatan belajar mengajar sebagai pedoman 

e. Observasi teman mengajar dengan menggunakan lembar observasi 

kegiatan belajar mengajar sebagai pedoman 

f. Latihan mengajar terbimbing minimal 6 kali 

g. Latihan mengajar mandiri minimal 4 kali 

h. Supervisi klinis oleh dosen pembimbing dan guru pamong minimal 3 kali 

i. Tugas di luar mengajar yang diberikan pihak sekolah kepada mahasiswa 

PPL  

Untuk mendapatkan jawaban pada poin ini, peneliti menggunakan 3 instrumen 

yaitu: angket untuk mahasiswa PPL, wawancara mahasiswa PPL dan guru 

pamong serta  dokumentasi. 

4. Kompetensi apa yang diperoleh mahasiswa PPL pasca megikuti PPL? 

Indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kompetensi guru 

yang diperoleh mahasiswa PPL setelah mengambil mata kuliah PPL antara 

lain: 

a. Kompetensi kepribadian, meliputi: 

1) Disiplin menjalankan tugas yang diberikan kepadanya 
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2) Memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab dalam menangani 

tugas dan masalah yang dihadapi di dalam kelas termasuk di dalamnya 

kesabaran 

3) Berwibawa 

4) Memiliki etika dan kesopanan (pakaian, tindakan, rambut, ucapan dan 

sebagainya) 

b. Kompetensi sosial, dengan indikator mampu berkomunikasi dan bergaul 

secara baik dengan siswa, sesama pendidik dan tenaga kependidikan 

c. Kompetensi profesional, dengan indikator mampu menguasai materi 

pelajaran secara luas dan mendalam,terdiri atas: 

1) Menguasai pelajaran matematika secara mendalam serta mampu 

membuat kaitan. 

2) Dapat menyederhanakan keabstrakan matematika 

3) Mengetahui penerapan pelajaran Matematika dalam kehidupan sehari-

hari 

d. Kompetensi pedagogik dengan indikator: 

1) Mampu memahami karakter peserta didik 

2) Mampu membuat perencanaan yang baik dan melaksanakannya dalam 

pembelajaran matematika (menentukan metode/strategi pembelajaran, 

alokasi waktu, dan media pembelajaran)  

3) Mampu mengadakan evaluasi pembelajaran 

4) Memahami kurikulum sekolah, terutama berkaitan dengan peran dan 

tugasnya sebagai guru Matematika 

5) Mampu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan keterampilan 

dasar mengajar yang terdiri atas: 

a) Ketrampilan dasar bertanya 

b) Ketrampilan memberikan penguatan 

c) Ketrampilan memberikan variasi stimulus 

d) Ketrampilan membuka dan menutup pelajaran 

e) Ketrampilan mengelola kelas 
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Untuk mendapatkan jawaban pada poin ini, peneliti menggunakan tiga 

instrumen yaitu: angket wawancara mahasiswa PPL, dokumentasi sebagai data 

utama dan angket dengan responden siswa yang diampu oleh mahaasiswa PPL 

beserta observasi belajar mengajar mahasiswa PPL sebagai data tambahan. 

Dalam penelitian ini dilakukan empat kegiatan yang berhubungan dengan 

data, yaitu: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data di lapangan 

baik melalui angket, wawancara, maupun dokumentasi. Data-data tersebut 

diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih. Data yang dikumpulkan adalah 

data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu tentang Analisis Efektifitas 

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan Pada Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Reduksi Data 

H.B Sutopo (2006: 114) menyatakan bahwa reduksi data merupakan 

proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis 

informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul. Data yang direduksi diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

lebih baik dan memudahkan peneliti untuk mengambil data lain yang diperlukan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk 

menemukan suatu makna dari kata-kata yang diperoleh, kemudian disusun secara 

sistematis dan logis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana 

namun selektif dengan menggunakan bahasa dan kalimat peneliti sehingga bisa 

lebih mudah dipahami. 

4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 
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Mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan 

data. Kesimpulan yang diambil mungkin masih terasa kabur dan diragukan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan verifikasi kesimpulan tersebut dengan  mencari data-

data lain yang dapat mendukung kesimpulan tersebut serta dengan mengecek 

ulang data-data yang telah diperoleh. 

Keempat langkah dalam proses analisa data kualitatif tersebut 

merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilihat dalam bagan dari HB Sutopo( 2006 : 120) berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 . Analisis Data Model Interaktif 

Keterangan: 

           : Langkah selanjutnya 

H. Keabsahan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data menurut Lexy J. Moleong (2007: 326-332) antara 

lain dapat dilakukan melalui: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini dikarenakan dengan 

perpanjangan keikutsertaan maka peneliti dapat lebih banyak mempelajari 

kebudayaan dan keadaan lingkungan. Dengan perpanjangan keikutsertaan ini 

1 
Pengumpulan Data 

3 
Penyajian Data 

2 
Reduksi Data 

4 
Verifikasi/penarikan 

Kesimpulan 
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maka peneliti memiliki waktu yang cukup lama sehingga dapat mendeteksi dan 

memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data serta peneliti juga dapat 

membangun kepercayaan para subjek penelitian. 

2. Ketekunan / keajegan pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang diamati. Dengan 

ketekunan pengamatan ini maka peneliti dapat mengadakan pengamatan dengan 

teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol sehingga 

diperoleh kedalaman data.   

 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi ini dapat dilakukan antara lain: 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan membandingkan informasi yang diperoleh 

dari sumber yang berbeda, antara lain dari guru, siswa, ataupun dokumen-

dokumen. 

b. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode yaitu pencocokan informasi yang diperoleh dengan 

menggunakan metode yang berbeda, misalnya antara angket, wawancara, maupun 

observasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengusahakan perpanjangan keikutsertaan 

dan keajegan untuk memperoleh kepercayaan dan menjalin keakraban dengan 

narasumber. Peneliti juga menggunakan triangulasi metode dan triangulasi 

sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan menggali informasi dengan 

menggunakan metode-metode yang berbeda, yaitu pencocokan data-data yang 
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diperoleh melalui wawancara, observasi, serta angket. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan menggali informasi dari sumber yang berbeda yaitu guru, siswa, 

serta dokumen. 

I. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan-kegiatan pada tahap persiapan ini meliputi: 

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Mengurus perijinan penelitian. 

c. Menyusun instrumen-instrumen pengumpulan data. 

 

 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Kegiatan-kegiatan pada tahap pengumpulan data ini meliputi: 

a. Mengumpulkan data di lapangan dengan menyebarkan angket/kuesioner, 

melakukan wawancara mendalam, dan mencatat dokumen atau arsip. 

b. Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul 

c. Memilah dan merangkum data sesuai kebutuhan. 

3. Tahap Analisis Data 

Kegiatan-kegiatan pada tahap analisa data ini meliputi: 

a. Menentukan teknik analisa data yang tepat sesuai proposal penelitian 

b. Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut kemudian dicross checkkan 

dengan temuan di lapangan 

c. Setelah didapat data yang sesuai intensitas kebutuhan maka dilakukan proses 

verifikasi dan pengayaan dengan mengkonsultasikan dengan orang yang 

dianggap lebih ahli 

d. Membuat kesimpulan akhir sebagai temuan penelitian. 

4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian. 
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Kegiatan-kegiatan pada tahap penyusunan laporan penelitian ini meliputi: 

a. Penyusunan laporan awal. 

b. Me-review laporan sementara dengan mengkonsultasikan kepada dosen-dosen 

pembimbing. 

c. Perbaikan laporan sesuai dengan rekomendasi hasil konsultasi 

d. Penyusunan laporan akhir dan penggandaan laporan. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Data dan Analisis Data Hasil Penelitian 

1. Angket Mahasiswa 

Angket yang terdiri atas 20 butir pertanyaan ini diberikan kepada 40 

Mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS 

yang telah dinyatakan sebagai peserta PPL Program Studi Pendidikan Matematika 

FKIP UNS tahun Akademik 2008/2009. 

Tanggapan mahasiswa PPL yang menjadi responden pengisian angket 

tentang persiapan, pelaksanaan, hambatan yang dialami dan kompetensi yang 

didapatkan selama menjalani PPL tersaji secara lengkap dalam lampiran pada 

bagian akhir laporan ini. Berikut ini analisis terhadap hasil angket 

a. Kesiapan Mahasiswa Program Studi Matematika dalam menghadapi 

PPL 

Berdasarkan hasil angket dapat diketahui bahwa 37% responden  

menyatakan mengikuti PPL sebagai wujud pelaksanaan terhadap kewajiban. 

Sedangkan 63% responden memiliki motivasi  ingin mengaplikasikan ilmu 

yang telah didapatkan selama enam semester dan mempraktekkan teori dalam 

metode pembelajaran, mempersiapkan diri untuk menjadi guru, mendapat 

pengalaman langsung dalam mengajar serta mengetahui dan mengenali 

kegiatan guru secara langsung di sekolah. Motivasi yang kuat dan sesuai 

dengan tujuan program dapat mengantarkan seseorang pada tercapainya 

tujuan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

51 

Pengetahuan terhadap tujuan atau standar kompetensi yang akan 

didapatkan, juga mampu mengarahkan seluruh sikap dalam menjalani PPL 

yang akan melahirkan semangat sehingga hasil yang diharapkan  tercapai 

dengan  optimal. Berkaitan dengan hal ini, dapat disampaikan bahwa 

pemahaman mahasiswa PPL terhadap tujuan dan kompetensi yang akan 

diperoleh selama mengikuti PPL sebagai berikut 

1) Memiliki kompetensi keguruan dengan mengetahui tugas-tugas guru 

secara keseluruhan di sekolah diantaranya: merencanakan pembelajaran, 

mengelola kelas, mengenal dan memahami siswa, mengevaluasi hasil 

belajar, mampu menyampaikan materi sesuai dengan konsep yang benar 

serta berusaha menjadi teladan bagi siswa. 

2) Menambah pengalaman 

3) Melatih dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengajar. 

Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama menjalani sebuah 

program juga merupakan salah satu bentuk kesiapan. Demikian halnya 

mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama PPL merupakan wujud 

kesiapan dalam menjalani PPL. Berdasarkan hasil angket, diketahui bahwa  

48% responden menyiapkan materi matematika sekolah dan metode 

pembelajaran yang dapat diaplikasikan selama PPL, 37% responden 

mempersiapkan mental dan kepercayaan diri, dan 14% responden 

mempersiapkan hal-hal teknis pelaksanaan PPL seperti baju, sepatu dan tas. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa PPL telah 

mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama PPL dengan sebaik-baiknya. 

Pemahaman terhadap kurikulum yang berlaku di sekolah harus 

dimiliki seorang guru. Mahasiswa PPL matematika sebagai calon guru 

hendaknya memahami kurikulum sebagai dasar dalam menentukan langkah 

dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal ini, sebagian besar 

responden menyebutkan bahwa karakterisktik KTSP adalah mengedepankan 

keaktifan siswa dan menuntut guru untuk lebih kreatif dalam mengajar dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

Disamping itu, beberapa responden juga menyatakan bahwa jika ada siswa 
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yang tidak mencapai KKM, maka harus dilakukan remidi. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa PPL cukup memahami KTSP secara teori. 

b. Pelaksanaan PPL 

Analisis terhadap pelaksanaan PPL disesuaikan dengan ketentuan 

pelaksanaan PPL tahun Akademik 2008/2009  sebagai berikut 

1) Kegiatan PPL  

a). Masa Observasi Sekolah 

Berdasarkan hasil angket dapat diketahui bahwa 77% 

mahasiswa menjalani observasi sekolah selama satu pekan, dan 23% 

selama dua pekan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa 

mereka menjalani masa observasi dengan mendengarkan orientasi dari 

pihak sekolah berkaitan dengan informasi tentang sekolah, 

mengobservasi secara langsung lingkungan sekolah dan kelas serta 

mendapatkan satu bendel data sekolah dari bagian Tata Usaha. 

b). Model Les 

Berdasarkan hasil angket diketahui bahwa 64% responden 

menjalani model les satu kali, 30% model les dua kali, 3% lebih dari 

dua kali dan 3% tidak mengalami tahap ini.  

c). Latihan Mengajar Terbimbing 

Berdasarkan hasil angket diketahui bahwa 44% responden 

menjalani latihan mengajar terbimbing 1 kali, dilanjutkan dengan 

latihan mengajar mandiri,  33% sebanyak dua kali,  15% sebanyak 

empat kali, 4% sebanyak 8 kali, dan 4% responden menyatakan tidak 

pernah mendapatkan bimbingan secara khusus baik dari dosen 

pembimbing maupun guru pamong ketika latihan mengajar.  

d). Latihan Mengajar Mandiri 

Berdasarkan hasil angket diketahui bahwa 22% responden 

mendapat kesempatan latihan mengajar mandiri minimal 10 kali, 11% 

sebanyak 9 kali, 37% sebanyak delapan kali, 4% sebanyak 7 kali, 27% 

responden menyatakan maksimal 6 kali. Seluruh mahasiswa PPL 
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matematika mendapatkan kesempatan latihan mengajar mandiri sesuai 

dengan ketentuan PPL yaitu latihan mengajar minimal empat kali. 

2) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikenal dengan RPP 

merupakan salah satu hal penting yang harus dipersiapkan oleh guru 

sebelum mengajar. Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui bahwa 33 % 

responden menyusun RPP rutin sebelum mengajar, 11% responden 

menyusun RPP tiga kali, 14,8% responden menyusun RPP dua kali. 18,5% 

responden menyusun RPP satu kali yaitu pada saat ujian PPL.  

3) Supervisi Klinis oleh Guru Pamong dan Dosen Pembimbing 

Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui bahwa 18,5% 

responden diobservasi dalam rangka supervisi klinis oleh dosen 

pembimbing satu kali, guru pamong beberapa kali dan teman mengajar 

satu kali, 37% responden menyatakan diobservasi oleh guru pamong dan 

teman mengajar satu kali, 40,7% responden menyatakan bahwa ia  

diobservasi oleh guru pamong saja. Sedangkan sisanya menyatakan tidak 

pernah diobservasi oleh siapapun. Kondisi seperti ini dapat menjadikan 

mahasiswa PPL tidak mengetahui kekeliruannya dalam mengajar.  

4) Tugas di Luar Mengajar 

Di samping praktek mengajar, para mahasiswa mendapat tugas dari 

sekolah untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan 

kependidikan secara keseluruhan, dengan tujuan memberikan kompetensi 

kepada mahasiswa calon guru di luar mengajar. Tugas yang didapatkan 

oleh mahasiswa PPL matematika antara lain: 

a) 14,8 % responden mendapat tugas menjadi petugas upacara bendera 

b) 88 % responden PPL mendapat tugas piket sekolah 

c) 29,6 % responden PPL mendapat tugas mengawasi ujian mid semester 

dan mengoreksi hasil ujian mid semester 

d) 7 % responden mendapat tugas membuat taman belajar 
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e) 3,7 % responden mendapat tugas untuk membimbing siswa yang akan 

mengikuti olimpiade 

f) 7 % responden mendapat tugas membuat media pembelajaran sebagai 

syarat mengikuti ujian PPL 

g) 7 % responden mendapat tugas menyusun RPP seluruh materi selama 

satu semester meskipun tidak untuk mengajar 

h) 3,7 % responden mendapat tugas untuk membantu kegiatan ekstra 

kurikuler  

i) 11 % responden tidak mendapat tugas di luar mengajar. 

Kompetensi guru di luar mengajar juga harus mendapat porsi yang 

tepat dan sesuai. Hasil angket menunjukkan bahwa ada mahasiswa yang 

tidak mendapat tugas di luar mengajar.  

c. Kompetensi yang Diperoleh Mahasiswa Pendidikan Matematika yang 

Mengikuti PPL 

1) Pemahaman terhadap Kondisi Lingkungan PPL 

Pemahaman terhadap kondisi lingkungan dalam hal ini adalah 

sekolah tempat PPL sangat diperlukan bagi seorang guru. Mahasiswa PPL 

mendapatkan kesempatan untuk memahami lingkungan selama kurang lebih 

satu pekan, yaitu selama masa observasi berlangsung. Pada masa observasi 

ini, mahasiswa mampu mendapatkan banyak ilmu dan informasi berkaitan 

dengan dunia nyata pendidikan khususnya di sekolah tempat PPL. Untuk 

mengetahui gambaran umum pemahaman mahasiswa PPL matematika 

terhadap medan, peneliti menanyakan tentang lingkungan sekolah dan kondisi 

siswa di sekolah tempat PPL. Sebagian besar responden menyampaikan 

kondisi siswa ketika di dalam kelas. Sebagai contoh siswanya ramai, kurang 

motivasi dalam belajar, diam dan kurang aktif. Idealnya  responden dapat 

menyampaikan lebih dalam. Misalnya tentang tingkat ekonomi siswa, tingkat 

kecerdasan, kondisi sekolah,  karakter guru pada umumnya atau informasi 

lain berkaitan dengan sekolah tempat PPL sesuai dengan lembar pedoman 

pelaksanaan observasi kegiatan lapangan yang telah tersedia. 
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2) Pemahaman terhadap Karakter Siswa 

Berdasarkan hasil angket diketahui bahwa seluruh responden, tidak 

menyebutkan mata kuliah MKDK yaitu Perkembangan Peserta Didik, 

Pengantar Pendidikan, Belajar Pembelajaran dan Profesi Kependidikan 

sebagai mata kuliah yang diaplikasikan dalam menjalani PPL. Hal ini 

dimungkinkan mahasiswa terlalu fokus kepada materi yang akan disampaikan 

ketika mengajar. Padahal MKDK sangat dibutuhkan oleh seorang calon guru 

untuk memahami karakter siswa dalam rangka menentukan treatment yang 

tepat bagi siswanya. 

Lebih lanjut, berkaitan dengan karakter siswa, mahasiswa yang PPL 

di SMA I Surakarta menyatakan bahwa siswanya cerdas dan ia mengajar 

dengan metode ekspositori. Responden di SMA II Surakarta menyatakan 

bahwa siswa ramai, fokus, aktif dan ia mengajar dengan metode ekspositori. 

Responden di SMA BATIK I: siswa ramai, kurang memiliki motivasi belajar, 

mengajar dengan ekspositori dan tanya jawab. Responden di SMA BATIK II: 

siswanya kurang pintar tetapi paham terhadap pendidikan dan ia mengajar 

dengan metode ekspositori, tanya jawab, STAD dan drill. Responden di SMK 

II Surakarta: siswa kurang pandai dan  ia mengajar dengan metode 

ekspositori. SMPN 5 Surakarta: siswa bandel, tingkat kecerdasan heterogen, 

ada yang diam dan kurang aktif, ia mengajar dengan ekspositori dan game. 

SMP N 7 Surakarta: siswa dengan tingkat kecerdasan cukup baik, mahasiswa 

PPL mengajar dengan metode ekspositori dan diskusi. Responden di SMP N 

8 Surakarta menyatakan bahwa siswanya ramai dan tingkat kecerdasan 

kurang, mahasiswa PPL bersangkutan mengajar dengan metode ekspositori 

dan diskusi. Responden di SMP N 10 menyatakan bahwa siswa variatif, dan 

berpenampilan modern, mahasiswa PPL mengajar dengan metode ekspositori. 

Responden di SMPN 14 Surakarta menyatakan bahwa siswa sering ramai dan 

ribut. Mahasiswa PPL mengajar dengan metode ekspositori dan diskusi. 

Responden di SMP Diponegoro menyatakan bahwa siswa tenang, pasif  dan 

beberapa ada yang ramai. Mahasiswa PPL yang bersangkutan mengajar 

dengan metode ekspositori. Dengan  demikian, sebagian besar mahasiswa 
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PPL matematika mengajar dengan metode ekspositori, dengan kondisi siswa 

yang berbeda-beda.  

 

 

3) Kompetensi yang Didapatkan oleh Mahasiswa PPL pada setiap Tahapan 

Pelaksanaan Kegiatan  PPL 

Berdasarkan hasil angket dapat diketahui hal-hal yang didapatkan 

dan dirasakan oleh mahasiswa PPL dalam tiap tahapan pelaksanaan PPL 

adalah sebagai berikut 

a) Masa Observasi Sekolah 

Hal-hal yang dirasakan oleh mahasiswa PPL adalah sebagai berikut: 

(1) Mengetahui keadaan fisik sekolah dan kelas yang diobservasi 

(berasal dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak seolah)  

(2) Mendapat tugas dalam hal pencatatan/administrasi sekolah 

(3) Memahami bahwa sekolah merupakan organisasi dengan 

pengaturan/administrasi tertentu 

(4) Mengetahui gambaran kerja guru ke depan 

b) Model Les 

Hal-hal yang dirasakan dan dilakukan oleh mahasiswa PPL sebagai 

berikut 

(1) Memperhatikan guru, berusaha memahami lingkungan kelas 

(2) Sebagian mahasiswa PPL menyatakan mendapat contoh tentang 

gaya mengajar yang baik dari guru pamong yaitu cara memotivasi 

siswa. 

(3) Mengamati karakter siswa  

(4) Sebagian besar mahasiswa menyatakan, guru pamong mengajar 

dengan metode ekspositori dengan minimnya keterlibatan siswa 

sehingga mahasiswa PPL kurang mendapatkan contoh mengajar 

yang tepat. 

c) Latihan Mengajar Terbimbing 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

57 

Hal-hal yang dirasakan oleh mahasiswa PPL sebagai berikut 

(1) Mendapatkan masukan dan saran tentang gaya mengajar dalam 

rangka perbaikan  

(2) Peningkatan kemampuan mengajar dari latihan satu ke latihan 

berikutnya dengan feedback dari guru pamong 

d) Latihan Mengajar Mandiri 

Hal-hal yang dirasakan oleh mahasiswa PPL sebagai berikut: 

(1) Pada tahap ini mahasiswa PPL matematika merasa bebas dalam 

mengajar  

(2) Mengetahui situasi mengajar secara nyata di kelas. 

(3) Sebagian mahasiswa PPL matematika menyatakan kepercayaan 

diri untuk mengajar mulai terbangun  

4) Kemampuan Mengelola Kelas 

Berkaitan dengan hal ini, peneliti menggunakan dua indikator 

yaitu: kondisi siswa pada saat diterangkan dan langkah yang diambil 

ketika siswa ramai. Berdasarkan hasil angket, 51% responden  

menyatakan, siswa ramai dan susah untuk dikondisikan pada saat 

diterangkan, 18,5% responden  menyatakan siswanya cukup kondusif, dan 

30,5% menyatakan siswa kadang-kadang ramai kadang-kadang  tenang.   

Treatment yang digunakan ketika menghadapi siswa yang ramai, 

ada tiga hal yaitu: 

a) 40,7% responden diam sejenak 

b) 44% responden menegur, menyebut namanya, meminta untuk maju ke 

depan. 

c) 11% responden memperingatkan siswa dengan marah 

Ketiga hal di atas merupakan hal-hal yang sering dilakukan oleh 

para guru dalam rangka menarik perhatian siswa. Disamping itu, 

hendaknya mahasiswa PPL juga memperhatikan penyebab keramaian 

siswa. Siswa yang ramai dimungkinkan terjadi karena guru kurang mampu 

menarik perhatian siswa, materi terlalu sulit, siswa menyepelekan guru 
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karena merasa lebih pandai dari guru, atau siswa ingin mencari perhatian 

guru. Kemungkinan-kemungkinan ini harus dipahami oleh mahasiswa PPL 

sebagai calon guru kemudian menganalisis untuk menentukan strategi dan 

metode mengajar selanjutanya.  

 

d. Permasalahan yang dihadapi Mahasiswa PPL Matematika selama PPL 

Berdasarkan hasil angket mahasiswa PPL, mahasiswa PPL 

menghadapi Permasalahan sebagai berikut: 

1) Mahasiswa PPL kesulitan menjelaskan materi dan mengelola kelas  

2) Kuliah yang masih padat serta ada beberapa jadwal kuliah yang waktunya 

berbenturan dengan PPL. 

3) Tidak mendapatkan masukan dan penilaian sebelum ujian PPL sehingga 

kurang memahami kelemahan dan kekurangannya dalam mengajar. 

4) Harus berangkat setiap hari, padahal tidak ada jadwal mengajar sehingga 

waktu terbuang percuma. 

5) Kesulitan transportasi, sehingga sering terlambat datang ke sekolah 

6) Partner kerja yang kurang kooperatif 

 

2. Wawancara Mahasiswa PPL 

Data hasil wawancara ini digunakan untuk memperjelas data hasil 

penyebaran angket mahasiswa. Wawancara dilaksanakan pada akhir bulan 

November kepada 7 responden mahasiswa PPL yang memiliki karakteristik 

tertentu. Dari hasil wawancara mahasiswa PPL matematika ini, ditemukan 

beberapa perbedaan data dengan hasil angket. Oleh karena itu, peneliti 

memperdalam penelitian dengan mengadakan wawancara dengan guru pamong  

dan melakukan observasi kepada beberapa responden wawancara. 

Data hasil wawancara dan observasi dengan subjek penelitian secara 

lengkap terlampir pada bagian akhir laporan ini. Berikut ini analisis terhadap hasil 

wawancara. 

a. Analisis Hasil Wawancara dengan M1 
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Analisis hasil wawancara untuk tiap pokok permasalahan penelitian  

sebagai berikut 

1) Kesiapan M1 dalam Menghadapi PPL 

Berdasarkan hasil wawancara,  M1 menyatakan bahwa Program 

Studi Pendidikan Matematika sudah memberikan bekal yang cukup 

kepada mahasiswa dalam menghadapi PPL melalui materi kuliah yang 

diberikan selama 6 semester.  

Untuk memperdalam penelitian, peneliti menanyakan tentang 

motivasi mengikuti PPL meliputi kompetensi yang didapatkan pasca 

menjalani PPL, tujuan PPL beserta beberapa ketentuan PPL. Berkaitan 

dengan hal ini, M1 menyatakan bahwa kompetensi yang diharapkan 

adalah kompetensi pengelolaan kelas. Selanjutnya berkaitan dengan 

pemahaman terhadap tujuan PPL, M1 berpendapat bahwa PPL bertujuan 

untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi-kompetensi keguruan 

agar mampu mengajar dengan baik, mampu mengelola kelas serta 

menguasai keterampilan dasar mengajar khususnya keterampilan dasar 

bertanya.  

Dalam wawancara, M1 menyatakan bahwa mengajar matematika  

berdasarkan KTSP adalah mengajar dengan mengutamakan keaktifan dan 

kemandirian siswa atau siswa sebagai pusat pembelajaran. Untuk dapat 

mengaplikasikannya M1 selalu berusaha mengikutsertakan siswa dalam 

proses pembelajaran serta memberikan motivasi agar siswa mampu 

mandiri dan menyukai matematika.  

2) Pelaksanaan PPL 

a) Masa Observasi Sekolah. 

M1  menyatakan bahwa masa observasi dilaksanakan selama satu 

pekan dengan mendapatkan informasi dan pengarahan dari kepala sekolah, 

wakasek dan BK serta mengadakan observasi langsung ke lapangan. 

Observasi ini dilaksanakan dengan tidak menggunakan lembar observasi 

lapangan yang telah tersedia sebagai pedoman. M1 menyatakan bahwa 

kompetensi yang diperoleh adalah mengetahui pengelolaan sekolah yang 
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bersangkutan. Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang kompetensi 

pengelolaan sekolah yang dimaksud. M1 menyatakan: 

Dalam pengelolaan sekolah ada empat hal yang harus ada 
yaitu bagian kurikulum, hubungan masyarakat, sarana prasarana 
dan tata usaha yang mengurusi tentang administrasi sekolah. Pada 
masa observasi ini, pihak sekolah mempresentasikan tentang hal-
hal tersebut. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari. Dan hari 
ke lima, kami sudah langsung ke kelas untuk model les. 
 
Berdasarkan pernyataan di atas, M1 memahami observasi sebagai 

satu bentuk kegiatan yang harus dijalani mahasiswa PPL secara bersama-

sama dan dikoordinir oleh pihak sekolah dalam kurun waktu tertentu 

dalam rangka mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebagai 

bekal dalam menjalani PPL. Dalam hal ini, peneliti memperdalam 

penelitian dengan mendokumentasikan Laporan Observasi yang telah 

disusun oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

b) Laporan Observasi 

Masa observasi satu pekan dilanjutkan dengan penyusunan 

Laporan Observasi sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian PPL. 

Berkaitan dengan Laporan Observasi, M1 menyatakan mengumpulkan LO 

setelah ujian selesai. Padahal berdasarkan ketentuan PPL, LO harus 

dikumpulkan satu pekan sebelum ujian PPL. Lebih lanjut, peneliti 

menanyakan tentang penyusunan LO. M1 menyatakan,”tentang LO sudah 

ada contohnya dari kakak tingkat yang pada tahun sebelumnya PPL di 

sekolah ini. Jadi tinggal copy paste saja dengan menulis ulang. Tentang 

susunannya sama persis, tinggal up date data saja”.  

c) Model Les 

M1 menyatakan bahwa ia menjalani model les dua kali dengan 

tidak menggunakan lembar observasi kegiatan belajar mengajar sebagai 

pedoman. Berkaitan dengan inspirasi yang didapatkan selama masa model 

les, ia menyatakan kekagumannya terhadap metode mengajar yang 

digunakan oleh guru pamong, karena guru pamong mengajar dengan 

menyampaikan kemanfaatan nyata yang dapat dirasakan oleh siswa, 
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sehingga siswa lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. Lebih lanjut, 

peneliti menanyakan tentang metode mengajar yang diaplikasikan oleh M1 

setelah model les. M1 menyatakan,”Saya ingin menirunya mbak, tetapi 

susah. Materi yang harus saya ajarkan susah untuk diaplikasikan sesuai 

dengan yang dirasakan siswa. Jadi saya mengajar dengan sedikit 

memotivasi siswa dengan ’iming-iming’ nilai”. 

d) Latihan Mengajar Terbimbing 

M1 menyatakan bahwa ia  mengajar didampingi oleh guru 

pamong, teman PPL dan dosen pembimbing sebanyak satu kali. Dalam 

proses ini, M1 menyatakan senang dinilai dan diberi masukan. Hal ini 

menunjukkan bahwa latihan mengajar terbimbing berjalan sesuai dengan 

ketentuan PPL. Namun, secara kuantitas kurang. Proses observasi sebagai 

bagian dari supervisi klinis yang hanya satu kali kurang mampu 

mengetahui tingkat perkembangan mahasiswa PPL. Berkaitan dengan 

penyusunan RPP, M1 rutin menyusunnya sebelum mengajar dan selalu 

mengkonsultasikan RPP tersebut kepada guru pamong. Dalam proses ini, 

M1 mendapat banyak masukan dari guru pamong berkaitan dengan RPP 

dan cara mengajar yang tepat. 

e) Latihan Mengajar Mandiri 

Selama delapan kali M1 menjalani proses latihan mengajar 

mandiri. Mandiri artinya mahasiswa PPL mempersiapkan segala sesuatu 

yang dibutuhkan untuk mengajar secara mandiri. M1 harus mampu 

menyelesaikan setiap permasalahan sendiri selama berada di kelas.  

f) Tugas-tugas di Luar Mengajar 

Berdasarkan hasil wawancara, M1 mendapat tugas piket sekolah. 

Berkaitan dengan kompetensi yang didapatkan, M1 menyatakan, 

”sebenarnya dari tugas piket ada banyak manfaatnya, kita bisa 

berhubungan dengan banyak guru dan siswa. Selain itu, kita banyak 

belajar tentang tugas guru yang lain, misalnya mengantarkan tugas dari 

guru yang berhalangan hadir ke kelas, dan lain-lain”.Hal ini menunjukkan 

bahwa M1 telah merasakan manfaat dari tugas yang diberikan. 
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3) Kompetensi Keguruan yang Didapatkan oleh M1 selama PPL 

Berdasarkan hasil wawancara, M1 memanfaatkan lembar kerja 

berupa latihan soal untuk mengajar serta rutin menyusun RPP setiap akan 

mengajar. Di samping itu, M1  selalu mengadakan evaluasi setelah satu 

pokok bahasan selesai dan juga mengadakan remidi untuk siswa yang 

kurang. Berkaitan dengan kompetensi kepribadian, M1 menyatakan bahwa 

rasa sayang kepada siswa mulai terasakan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang disampaikan oleh M1,” ... rasa sayang pada siswa yang 

saat ini mulai muncul. Dan dari rasa sayang inilah  yang membuat sifat-

sifat lain yang mbak sebutkan tadi bisa muncul.”. 

Berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar, M1 hanya 

menyebutkan keterampilan dasar bertanya saja. M1 membuka kelas 

dengan menanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami pada pertemuan 

yang telah lalu, atau membahas PR. Tidak menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Selain itu, ia memberikan panguatan kepada siswa dengan 

kata-kata. Sebagaimana yang ia sampaikan,” ”Ayo kamu pasti bisa!”  atau 

”ya benar, cerdas!” dengan seperti itu, rata-rata siswa sudah mau maju. 

Atau dengan iming-iming nilai” 

M1 memahami pentinganya mengadakan variasi dalam proses 

belajar-mengajar, tetapi ia mengalami kebingungan dalam menentukan 

jenis variasinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan,” Perlu. Tetapi saya 

sering bingung, apa yang harus saya lakukan, pinginnya bisa bervariasi 

tetapi matematika itu kan susah kalau mau divariasi dengan metode 

mengajar terkini”.  

M1 menyatakan kondisi kelas kurang kondusif untuk mengajar, 

karena motivasi siswa yang rendah. Sehingga siswa kurang 

memperhatikan penjelasan guru. M1 menutup pelajaran dengan 

memberikan PR atau menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan mendatang.   

4) Permasalahan yang dihadapi oleh M1 selama Menjalani PPL 
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M1 menyatakan ada permasalahan dalam menjalani PPL yaitu 

waktu dan tenaga. Permasalahan waktu karena mahasiswa PPL masih 

berbenturan dengan jadwal kuliah. Hal ini terjadi pada mahasiswa PPL 

yang masih mengambil mata kuliah semester bawah. Sedangkan tenaga, ia 

merasa terforsir, dengan berangkat setiap hari siangnya kuliah dan masih 

harus menyusun LO yang menurutnya kurang bermanfaat.  Sesuai dengan 

pernyataan yang ia sampaikan,”Permasalahannya, ini mbak, terlalu sibuk 

kuliah. Jadi agak berat. Pagi ngajar, siang sampe sore kuliah. Dan LO, jika 

tidak bermanfaat, daripada untuk arsip saja, mending dibuat dalam bentuk 

yang lain.  Tapi saya belum tahu solusinya”. Mengenai hal ini, M1 

berharap agar PPL dilaksanakan pada saat kuliah libur. 

b. Analisis Hasil Wawancara dengan M2 

Analisis hasil wawancara dengan M2 untuk tiap pokok permasalahan 

penelitian sebagai berikut 

1) Kesiapan M2 dalam Menghadapi PPL 

Berdasarkan hasil wawancara, M2 menyatakan bahwa Program 

Studi Matematika telah memberikan bekal yang cukup kepada mahasiswa 

dalam menghadapi PPL melalui materi kuliah yang diberikan selama 6 

semester. Hal ini sesuai dengan pernyataannya: ”Sudah cukup. Yang 

kurang tentang kurikulum mungkin. Karena pada mata kuliah telaah 

kurikulum lebih banyak dibahas tentang KBK, bukan KTSP. Kalau secara 

materi, insya Alloh cukup”.Lebih lanjut, M2 menyatakan:  

”Tetapi sepertinya KTSP hampir sama dengan KBK ya 
mbak? Kalau yang selama ini saya ngajar di PPL tidak berbeda 
dengan cara guru saya  mengajar ketika di SMA dengan ekspositori 
dan tanya jawab. Pernah saya menggunakan metode diskusi, tidak 
bisa berjalan. Karena siswa yang pinter cenderung tidak mau 
mengajari teman yang kurang”  
 
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap 

KTSP cukup. Namun belum mampu mengaplikasikan metode mengajar 

selain ekspositori dan tanya jawab.  
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Untuk memperdalam penelitian, peneliti menanyakan tentang 

motivasi mengikuti PPL, kompetensi yang diharapkan setelah menjalani 

PPL serta tujuan PPL. Pemahaman yang benar terhadap tiga hal ini akan 

berpengaruh pada kesiapan dan kesungguhan mahasiswa dalam menjalani 

PPL. Berkaitan dengan hal ini, M2 menyatakan ingin menjadi guru dan 

bisa mengajar dengan baik. Sedangkan tentang tujuan PPL, M2 

berpendapat bahwa ia ingin menjadi guru yang profesional. Profesional  

berarti mampu mendidik tidak hanya mengajar, bisa  memposisikan diri 

dan disiplin karena guru adalah contoh/teladan bagi siswanya. Hal ini 

menunjukkan bahwa M2 memiliki motivasi yang cukup kuat dalam 

menjalani PPL. 

2) Pelaksanaan PPL 

Berikut ini, hal-hal yang dilakukan M2 selama menjalani PPL: 

a) Masa Observasi  

M2  menyatakan bahwa masa observasi dilaksanakan selama satu 

pekan dengan mendapat pengarahan dari sekolah selama kurang lebih 3 

hari serta mengobservasi sekolah dan kelas secara langsung. Sedangkan 

Kompetensi yang diperoleh adalah mengetahui lingkungan sekolah dan 

kondisi siswa sebagai bekal dalam menjalani PPL secara penuh. 

b) Laporan Observasi 

Masa observasi satu pekan dilanjutkan dengan penyusunan 

Laporan Observasi sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian PPL. 

M2 mengumpulkan LO sebelum ujian PPL sesuai dengan ketentuan. 

Berkaitan dengan penyusunan LO, M2 menyatakan,”LO tahun ini diketik. 

Jadi, dibagi-bagi seluruh mahasiswa yang PPL di SMA I. Dikumpulkan 

terus tukar-menukar soft file dan pengamatan pada saat observasi juga 

kurang mendalam karena sebagian besar info didapat dari hardfile yang 

diberi oleh TU kemudian diketik”. Lebih lanjut peneliti menanyakan 

tentang manfaat menyusun LO. Menurut M2, menyusun LO untuk arsip 

dan formalitas serta menghabiskan banyak waktu dan uang. Pernyataan ini 

sesuai dengan kalimat yang disampaikan oleh m2 sebagai berikut:  
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”...menghabiskan banyak uang dan waktu. Karena harus dikopi 
sebanyak empat dan totalnya kurang lebih Rp. 100.000,-. Dan 
kalau dilihat isinya, tidak terlalu penting. Bab I, Bab II, Bab III 
semuanya copy paste dari teman-teman. ...” 
 
 

c) Model Les 

M2 menjalani model les 1 kali. Selama model les ini, M2 

menyatakan guru pamong mengajar dengan metode ekspositori diselingi 

tanya jawab. 

Dalam kesempatan ini, M2 lebih banyak menganalisis kondisi 

siswa. Hal ini menunjukkan bahwa M2 mampu memanfaatkan peluang 

yaitu dengan mencari hal lain yang bisa diamati secara mendalam di dalam 

kelas, khususnya tentang kondisi siswanya sehingga mampu merumuskan 

strategi dan metode mengajar yang tepat.  

d) Latihan Mengajar Terbimbing 

M2 tidak mengalami tahapan ini. Melainkan langsung menjalani 

latihan mengajar secara mandiri. Guru pamong, teman mengajar dan dosen 

pembimbing tidak mengadakan observasi dan supervisi klinis dalam 

rangka perbaikan. 

e) Latihan Mengajar Mandiri 

M2 mengalami tahap latihan mengajar mandiri lebih banyak 

dibanding mahasiswa PPL matematika  yang lain. Namun, m2 

menyatakan: 

”Banyak latihan, tapi sayangnya tidak ada yang memberikan 
masukan. Saya sudah pernah meminta kepada guru pamong untuk 
mengobservasi dan memberikan form penilaian, tetapi guru 
pamong tidak meresponnya. Akhinya ya sudah, saya ngajar 
sebisanya. Dan masukan saya dapatkan pasca ujian. Saya tidak 
mendapat kesempatan untuk mengetahui kesalahan, kekurangan 
atau mungkin kelebihan yang saya miliki .” 
 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa  ketentuan PPL tidak 

terlaksana secara optimal. 

f) Tugas di Luar Mengajar 
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Selama menjalani PPL, M2 mendapat tugas di luar mengajar yaitu 

mengawasi ujian, mengoreksi hasil ujian, membimbing siswa dalam 

olimpiade dan mendapat tugas piket. Dengan tugas-tugas tersebut, M2 

menyatakan mendapat banyak manfaat dan kompetensi. Dengan tugas 

piket khususnya, M2 menyatakan bahwa kompetensi sosial, pedagogik, 

dan kepribadian dapat terasah. 

3) Kompetensi Keguruan yang Didapatkan oleh M2 

M2 belum memahami kompetensi keguruan yang seharusnya 

dimiliki oleh seorang guru. Hal ini sesuai dengan pernyataan,”kompetensi 

keguruan itu apa saja?..”. Berkaitan dengan kemampuan mengajar yang 

dimiliki pasca menjalani PPL, M2 menyatakan bahwa ia kurang 

mendapatkan masukan berupa kritik dan saran demi perbaikan dalam 

kemampuan mengajarnya, sebagai akibat dari supervisi klinis yang tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar, M2 membuka 

kelas dengan salam dan memberikan motivasi di awal, kemudian masuk ke 

materi. Pemberian motivasi kepada siswa dilakukan dengan 

menyampaikan kegunaan dan manfaat dalam mempelajari materi yang 

akan disampaikan. Untuk menghindari kejenuhan siswa, M2 melakukan 

variasi intonasi serta  memberikan lelucon sebagai selingan. Di samping 

itu, M2 juga memberikan penguatan kepada siswa dengan kata-kata 

pujian. Selanjutnya M2 menutup pelajaran dengan menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan mendatang dan memberikan tugas 

rumah kepada siswa. 

4) Permasalahan yang Dihadapi oleh M2 selama PPL 

M2 membutuhkan masukan dan penilaian dari orang yang 

berkompeten, dalam hal ini guru pamong dan dosen pembimbing, namun 

ia tidak mendapatkannya. Hal ini merupakan permasalahan utama dalam 

keberlangsungan PPL. Sesuai dengan pernyataanya,”Permasalahan: ketika 

mengajar, Saya butuh masukan demi perbaikan, tetapi tidak 
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mendapatkannya, hanya saya mengandalkan sikap siswa sebagai bentuk 

evaluasi.” Lebih lanjut, M2 menyampaikan tentang Laporan Observasi. 

Menurutnya,”LO: kurang manfaatnya, hanya menguras tenaga dan uang 

saja.” Pernyataan ini didukung dengan pernyataanya yang lain yaitu: 

LO untuk arsip. Bahkan malah menghabiskan dana. Karena 
harus dikopi sebanyak 4 dan totalnya kurang lebih Rp. 100.000,-. 
Dan kalau dilihat isinya, tidak terlalu penting. Bab I-Bab II, Bab III 
semuanya copy paste dari temen-temen. Dan bab selanjutnya 
tentang Model les dlsb itu, juga ngedit saja mbak. Dan ini juga si, 
tentang isi dari Observasi teman mengajar, kalau saya kan tidak 
pernah mengalami ini, tapi karena tuntutan LO, jadi ya, mengarang 
indah. 
Menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, M2 berharap 

agar guru pamong dan dosen pembimbing mengadakan observasi sebagai 

bagian dari supervisi klinis agar mahasiswa PPL mengetahui kelebihan 

dan kekurangannya dalam mengajar. Berkaitan dengan LO, M2 

sebenarnya sepakat, namun muatan yang ada di dalamnya diubah. 

Sehingga bukan sekedar Laporan Observasi, melainkan Laporan 

pelaksanaan PPL yang dialami dan dijalani mahasiswa selama PPL. 

c. Analisis Hasil Wawancara dengan M3 

Analisis hasil wawancara untuk tiap pokok permasalahan penelitian 

sebagai berikut 

1) Kesiapan M3 dalam Menghadapi PPL 

Berdasarkan hasil wawancara,  M3 menyatakan bahwa ia ingin 

bisa mengelola kelas. Lebih lanjut, M3 menyampaikan tentang tujuan PPL 

yaitu mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan selama kuliah. 

Berkaitan dengan kesiapan materi, M3 menyatakan bahwa 

Program Studi Matematika sudah memberikan bekal yang cukup kepada 

mahasiswa dalam menghadapi PPL.  

Kurikulum merupakan dasar dalam menjalankan PBM (Proses 

belajar Mengajar) di suatu sekolah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 

kurikulum sekolah, mutlak dimiliki oleh mahasiswa PPL. Kurikulum 

terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Kurikulum Tingkat 
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Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasakan hasil wawancara, M3 memahami 

karakteristik KTSP adalah mengajar dengan multimedia sehingga 

mengajar matematika sesuai KTSP berarti mengajar matematika dengan 

multimedia.  

M3 juga menyatakan pesan dari guru pamong yaitu mengajar 

dengan metode konvensional saja, karena siswa-siswanya susah. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepahaman guru pamong tentang metode 

pembelajaran yang dapat diaplikasikan ketika mengajar masih kurang. 

Siswa yang susah dimungkinkan karena siswa merasa kesulitan terhadap 

materi yang disampaikan, rendah motivasi belajarnya, guru kurang bisa 

menarik perhatian siswa, atau siswa bosan terhadap cara mengajar guru. 

Kemungkinan-kemungkinan ini, seharusnya dapat diatasi dengan variasi 

metode mengajar. 

2) Pelaksanaan PPL 

a) Masa Observasi Sekolah. 

M3 memaknai masa observasi sebagai masa untuk mencari dan 

mengumpulkan data sebagai bahan untuk menyusun Laporan Observasi. 

Sebagaimana pernyataannya,”Riilnya Satu pekan, tetapi semua data belum 

bisa terkumpul penuh, sampai 4 bulan PPL”. Selama masa observasi satu 

pekan, M3 mendapat penjelasan dari sekolah, mengobservasi sekolah dan 

mendapat beberapa tugas administrasi sehingga dalam masa observasi ini, 

M3 dapat memahami administrasi sekolah, latar belakang sekolah dan 

lain-lain. 

b) Laporan Observasi 

M3 menyusun LO dengan mencari contoh LO kemudian 

menyalinnya dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. M3 menyatakan 

bahwa dalam penyusunan Laporan Observasi, ia menjadi tahu tentang 

kondisi sekolah, kondisi kelas dan mengetahui administrasi sekolah 

sebagai bekal dalam menjalani kegiatan PPL selanjutnya.  

c) Model Les 
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M3 menjalani model les satu kali tanpa menggunakan lembar 

observasi kegiatan belajar mengajar sebagai pedoman. Selama menjalani 

masa model ini,  M3 mendapat inspirasi yaitu mengajar butuh ketegasan, 

karena siswanya agak susah. Pernyataan ini didasarkan pada sikap guru 

pamong PPL metematika pada saat mengajar dan mengelola kelas dengan 

tegas dan beberapa kali menggunakan nada tinggi ketika ada siswa yang 

tidak memperhatikan dan ramai 

d) Latihan Mengajar Terbimbing 

M3 menyatakan tiga kali mengajar didampingi oleh guru pamong 

dan tiga kali juga didampingi oleh teman PPL. Dalam kesempatan ini, M3 

mendapat banyak masukan dan penilaian tentang gaya mengajar. 

e) Latihan Mengajar Mandiri 

Sebanyak lima kali M3 menjalani tahap latihan mengajar mandiri. 

Mandiri artinya mahasiswa PPL mempersiapkan segala sesuatunya secara 

mandiri tidak dibantu oleh guru pamong, dosen pembimbing maupun 

teman PPL di kelas. M3 harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan 

sendiri selama berada di kelas dari awal sampai akhir. Dalam proses ini, 

M3 menyatakan merasa bebas karena bisa mengajar sekehendak hati. 

Bahkan RPP bisa terjalankan dengan baik ketika mengajar mandiri, tidak 

dilihat orang lain, sehingga tidak grogi. 

f) Supervisi Klinis  

Guru pamong mengobservasi mahasiswa PPL sebagai bagian dari 

supervisi klinis sebanyak tiga kali, dilanjutkan konsultasi. Dalam 

konsultasi ini, M3 mendapat banyak masukan tentang gaya, metode dan 

keterampilan mengajar yang digunakan. Supervisi klinis, idealnya 

dilakukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Namun dalam 

kesempatan ini, dosen pembimbing tidak datang sebelum ujian untuk 

melakukan observasi. Dosen pembimbing datang ke sekolah pada saat 

ujian. Namun konsultasi tetap terjalankan. M3 konsultasi dengan dosen 

pembimbing empat kali dan dilakukan di kampus. Jika dibandingkan 

dengan mahasiswa PPL matematika yang lain, M3 memiliki frekuensi 
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konsultasi yang lebih rutin. Materi yang dikonsultasikan adalah 

perkenalan, permasalahan mengajar, dan penentuan hari observasi dan 

ujian. 

 

g) Tugas-tugas di Luar Mengajar 

M3 mendapat tugas piket dan administrasi peserta didik. Dari tugas 

piket harapannya mempu meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial dan 

kepribadian, namun hal ini tidak dirasakan leh M3. 

3) Kompetensi Keguruan yang Didapatkan oleh M3 

M3 tidak mengetahui macam-macam kompetensi keguruan dan 

keterampilan dasar mengajar. Ia menyampaikan kompetensi yang 

terupgrade selama PPL adalah kemampuan pengelolaan kelas karena 

sering mengajar di kelas. 

Berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar M3 menyampaikan, 

membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan 

kesulitan yang dialami pada pertemuan yang lalu dilanjutkan 

mengantarkan pada materi yang akan dijelaskan. Pada tahap ini, M3 tidak 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk 

mempelajari materi yang bersangkutan. M3 memberikan penguatan 

kepada siswa berupa penguatan verbal yaitu dengan kata-kata saja. 

Berkaitan dengan variasi dalam pembelajaran, M3 menyatakan sering 

menyelingi penyampaian materi dengan lelucon-lelucon dengan tujuan 

agar siswa tidak merasa bosan. Selama mengajar, M3 menggunakan 

metode konvensional dan diskusi, dengan selalu berkeliling, mendampingi 

siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan. Namun demikian, siswa 

selalu ramai ketika pelajaran berlangsung. Sesuai dengan pernyataannya,” 

Siswa ramai karena motivasi belajar terhadap matematika rendah. Dan 

merasa terbebas dari guru. Karena gurunya galak”. Menyikapi hal ini, M3 

meminta siswa yang ramai untuk maju ke depan atau mendekatinya. Hal 

ini merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian siswa. Di akhir 
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pertemuan, M3 menyimpulkan materi yang telah diterangkan sesuai 

dengan RPP yang telah disusunnya. 

 

 

4) Permasalahan yang Dihadapi oleh M3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan M3, ia menyatakan bahwa 

ada banyak permasalahan yang dihadapi diantaranya kuliah, kesiapan 

materi dan kesiapan metode mengajar. Berkaitan dengan kuliah, M3 

menyatakan, ”Sampai pernah guru pamong marah, gara-gara ijin mau 

kuliah, karena menurut Beliau, kita kuliah setelah PPL selesai. Padahal 

kan ada yang pagi. Jika kita ambil mata kuliah semester  bawah.” Fakta ini 

menunjukkan bahwa komunikasi kurang lancar antara pengelola PPL 

dengan pihak sekolah serta kurangpahamnya m3 terhadap ketentuan PPL 

yang menyatakan,” tidak dibenarkan mengikuti kuliah ketika PPL”. 

Permasalahan yang kedua berkaitan dengan kompetensi mengajar 

terutama berkaitan dengan minimnya kepahaman terhadap aplikasi KTSP 

dalam proses pembelajaran di kelas.  

 M3 memberikan solusi berkaitan dengan permasalahan yang ia 

sampaikan, yaitu PPL dilaksanakan pada saat kuliah libur, sehingga PPL 

bisa dilaksanakan secara fokus dan kuliah juga fokus. Sedangkan berkaitan 

dengan pemahaman terhadap kurikulum, M3 mengharapkan ada 

pembekalan materi atau pada mata kuliah telaah kutikulum, diperdalam 

tentang kurikulum yang saat ini berlaku di sekolah. 

d. Analisis Hasil Wawancara dengan M4 

Analisis hasil wawancara untuk tiap pokok permasalahan penelitian 

dengan M4 sebagai berikut: 

1) Kesiapan M4 dalam Menghadapi PPL 

Berdasarkan hasil wawancara,  M4 mempunyai motivasi ingin bisa 

mengajar. Mampu mengelola kelas merupakan kompetensi yang 
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diharapkannya pasca menjalani PPL. Berkaitan dengan tujuan PPL, M4 

menyampaikan kurang memahami tujuan PPL secara teoritis sesuai 

dengan yang tertuliskan pada buku pedoman pelaksanaan PPL. M4 

menyampaikan tujuan PPL adalah mahasiswa memiliki kemampuan 

mengelola kelas dan mengetahui dunia nyata pendidikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa M4 cukup memahami tujuan PPL, meskipun ia tidak 

dapat menyebutkan tujuan PPL secara lengkap. 

Berkaitan dengan kesiapan mengikuti PPL, M4 menyatakan bahwa 

Program Studi Matematika sudah memberikan bekal kepada mahasiswa 

dalam menghadapi PPL melalui materi kuliah. Sebagaimana pernyataan 

yang disampaikan,”Sudah cukup sebenarnya, asalkan kuliahnya benar, ada 

banyak bekal yang diberikan.” . 

Berkaitan dengan pemahaman terhadap kurikulum sekolah, M4 

menyatakan sekolah tempat PPL sudah menggunakan KTSP, namun pada 

pelaksanaannya belum. Kesimpulan ini, didasarkan atas metode mengajar 

yang dugunakan oleh para guru di Sekolah yang bersangkutan yaitu 

menggunakan metode ceramah yang monoton. Metode ceramah yang tidak 

dimodivikasi merupakan teacher oriented sehingga keterlibatan siswa 

sangat minim. Hal ini bertentangan dengan karakteristik KTSP. M4 cukup 

memahami KTSP terbukti dengan pernyataannya:  

 KTSP menurut buku yang saya baca, kurikulum yang 
disesuaikan dengan kompetensi lingkungan sekitar. Jadi sekolah 
berhak menyusun kurikulumnya sendiri disesuaikan dengan standar 
yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dan yang terpenting adalah 
student oriented, sehingga metode pembelajaran harus variatif dan 
mengaktifkan siswa. 

  
Meskipun M4 tidak menyebutkan karakteristik/prinsip KTSP secara 

penuh, dapat dilihat bahwa ia cukup memahami KTSP. Pengetahuan ini ia 

dapat dari buku. Hal ini menunjukkan bahwa M4 merupakan mahasiswa 

yang aktif mencari tahu, tidak mengandalkan materi yang disampaikan 

oleh dosen saja. Peneliti melanjutkan pertanyaan tentang strategi/metode 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

73 

mengajar yang ia gunakan dalam rangka mengaplikasikan KTSP di 

sekolah tersebut. M4 menyatakan bahwa:  

  Yang jelas, guru berperan sebagai fasilitator saja. Metode 
yang dapat digunakan adalah metode yang mengedepankan 
keaktifan siswa, tetapi jika saya terapkan metode pembelajaran 
kontemporer, tidak bisa berjalan lancar, karena siswanya yang 
kurang bisa diaktifkan. Jadi selama mengajar, saya menggunakan 
metode ekspositori diselingi tanya jawab.Nah, dengan tanya jawab 
inilah, saya bisa mengaktifkan siswa. 

2) Pelaksanaan PPL 

a) Masa Observasi Sekolah. 

M4  menyatakan bahwa masa observasi dilaksanakan selama satu 

pekan dengan kompetensi yang diperoleh adalah mengetahui seluk beluk 

sekolah yang bersangkutan. 

b) Laporan Observasi 

Masa observasi satu pekan dilanjutkan dengan penyusunan 

Laporan Observasi sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian PPL. 

Berkaitan dengan Laporan Observasi, M4 menyatakan mengumpulkan LO 

setelah ujian. Padahal berdasarkan ketentuan PPL, LO harus dikumpulkan 

satu pekan sebelum ujian PPL berlangsung. Lebih lanjut, peneliti 

menanyakan tentang penyusunan LO. M4 menyatakan,”meminjam kakak 

tingkat, tinggal mengganti data-data yang baru.” Dalam pernyataan lain, 

berkaitan dengan manfaat menyusun LO, m4 menyatakan: 

Sesuatu dibuat itu pasti ada manfaatnya,tetapi kalau saya 
pribadi belum merasakan manfaatnya untuk  arsip saja paling. ... 
eh, mbak,  sebenarnya kalau observasinya memberikan banyak.  
manfaat buat kita yaitu sebagai bekal dalam mengajar, karena kita 
menjadi tahu kondisi sekolah. 

c) Model Les 

M4 menyatakan satu kali menjalani model les dengan tidak 

menggunakan lembar observasi kegiatan belajar mengajar sebagai 

pedoman. Selama model les, ia mempelajari dan memahami karakter 

siswa. Sedangkan guru pamong mengajar dengan metode ekspositori. 

d) Latihan Mengajar Terbimbing 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

74 

M4 menyatakan empat kali mengajar didampingi oleh guru 

pamong tetapi yang benar-benar didampingi dari awal sampai akhir 

kemudian dilanjutkan konsultasi satu kali serta satu kali pula diobservasi 

oleh teman PPL.  

 

 

e) Latihan Mengajar Mandiri 

Selama tiga kali M4 menjalani tahap latihan mengajar mandiri. 

Mandiri artinya M4 mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

selama mengajar secara mandiri tidak didampingi dan dibantu oleh guru 

pamong, dosen pembimbing maupun teman PPL. M4 harus mampu 

menyelesaikan setiap permasalahan sendiri selama berada di kelas. Dalam 

proses ini, M4 merasa lebih nyaman dibanding dengan proses latihan 

mengajar terbimbing. 

f) Supervisi Klinis 

Guru pamong mengobservasi M4 ketika mengajar sebanyak empat 

kali, dilanjutkan konsultasi. Dalam konsultasi ini, M4 mendapat masukan 

tentang gaya dan keterampilan mengajar yang digunakan diantaranya 

volume suara kurang keras. Supervisi klinis, idealnya dilakukan oleh guru 

pamong dan dosen pembimbing. Namun dalam kesempatan ini, dosen 

pembimbing tidak mengobservasi M4 sebelum ujian dalam rangka 

supervisi klinis. Dosen pembimbing datang ke sekolah pada saat ujian 

saja. Namun konsultasi tetap terjalankan. M4 konsultasi dengan dosen 

pembimbing dua kali dan dilakukan di kampus. Hal yang dikonsultasikan 

adalah RPP dan jadwal ujian.  

g) Tugas-tugas di Luar Mengajar 

M4 menyatakan, ia mendapat tugas piket sekolah dengan 

kompetensi yang didapatkan adalah mampu membelajarkan mahasiswa 

PPL berpikir cepat dan tanggap. Hal ini dikarenakan, ketika tugas piket, 

mahasiswa harus meng-handle kelas yang bukan menjadi tanggung 

jawabnya sejak awal. Ia bertemu dengan siswa yang baru dikenal dan 
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belum memahami karakter siswa yang bersangkutan serta mengetahui 

aktivitas guru di kantor/tidak mengajar. 

3) Kompetensi Keguruan yang Didapatkan oleh M4 

M4 belum mengetahui macam-macam kompetensi keguruan 

sebagai output dari PPL. Ia menyampaikan bahwa kompetensi yang 

meningkat selama PPL adalah kemampuan mengelola kelas, kompetensi 

sosial dan kepribadian yaitu ia merasa lebih menikmati mengajar. M4 

selalu berusaha untuk datang tepat waktu, tetapi pernah terlambat 1 kali. 

M4 memahami keterampilan dasar mengajar berasal dari kuliah 

pengajaran mikro. Ia menyebutkan beberapa keterampilan dasar mengajar. 

Keterampilan dasar mengajar yang paling penting menurutnya adalah 

keterampilan dasar bertanya. Dengan keterampilan ini, guru mampu 

mengikutsertakan siswa dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan 

keterampilan dasar mengajar yang lain, M4 menyampaikan bahwa ia 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kesulitan 

yang dialami pada pertemuan sebelumnya kemudian memberikan 

pengantar materi yang akan disampaikan. Pada tahap ini, M4 tidak 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa agar 

bersemangat untuk mempelajari materi yang bersangkutan. M4 

memberikan penguatan kepada siswa berupa penguatan verbal yaitu 

dengan kata-kata sambil berkeliling memperhatikan siswa yang kurang 

pandai. Selain itu tentang keterampilan memberikan variasi stimulus, M4 

menyatakan keterampilan ini sangat penting dilakukan oleh guru, karena 

pembelajaran akan monoton jika tidak ada variasi yang dilakukan dan 

hasilnya siswa akan bosan kemudian malas belajar. M4 tidak mengadakan 

variasi metode. Hal ini dimungkinkan ia belum memahami berbagai 

metode mengajar yang dapat diaplikasikan ketika mengajar. Selama 

mengajar, M4 menggunakan metode ekspositori dan tanya jawab, dengan 

selalu berkeliling, mendampingi siswa-siswa yang kurang pandai. Namun 
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demikian, siswa tetap ada yang ramai. Untuk mengatasi siswa yang ramai, 

M4 mendekati dan bertanya kepadanya. 

M4 selalu menyelesaikan pelajaran setelah bel berbunyi sehingga 

tidak sempat menyampaikan banyak hal. Pernyataan ini menunjukkan 

bahwa kemampuan mengalokasikan waktu masih kurang. Hal yang sering 

tersampaikan ketika menutup pelajaran adalah menyimpulkan materi dan 

menyampaikan materi selanjutnya.  

4) Permasalahan yang Dihadapi M4 selama PPL 

Permasalahan yang dihadapi oleh M4 adalah tentang jam kuliah 

yang masih padat. Pernyataan ini sesuai dengan kalimat yang ia sampaikan 

sebagai berikut 

Permasalahan tentang jam kuliah yang masih padat, rasanya 
capek. pagi ngajar, siang kuliah. Selama di sekolah, juga 
sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Tapi peraturannya harus 
berangkat setiap hari. Kalau saya mending ketika tidak ada jam 
mengajar, tidak usah berangkat, dan jika ada peraturan seperti ini, 
seharusnya ada tugas yang harus dikerjakan... 
Menanggapi permasalahan tersebut M4 mengungkapkan 

harapannya kepada pengelola PPL/UPT PPL berkaitan dengan waktu 

pelaksanaan PPL sebaiknya di masa-masa liburan kuliah sehingga tidak 

berbenturan antara kuliah dengan PPL.  

e. Analisis Hasil Wawancara dengan M5 

Analisis hasil wawancara untuk tiap pokok permasalahan penelitian 

sebagai berikut 

1) Kesiapan M5 dalam Menghadapi PPL 

Berdasarkan hasil wawancara, M5 berharap untuk bisa mengajar 

dan mengetahui tugas guru secara nyata di  sekolah. Lebih lanjut, M5 

menyampaikan tentang tujuan PPL yaitu membekali mahasiswa agar 

mampu mengajar pasca lulus dari FKIP UNS. Berkaitan dengan kesiapan 

mengikuti PPL, M5 menyatakan bahwa Program Studi Matematika sudah 

memberikan bekal kepada mahasiswa dalam menghadapi PPL melalui 
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materi kuliah. Namun, berkaitan dengan metode mengajar yang ia siapkan 

dan terapkan untuk mengajar adalah ekspositori, penemuan dan pemberian 

tugas. 

2) Pelaksanaan PPL 

a) Masa Observasi Sekolah 

M5  menyatakan bahwa masa observasi dilaksanakan selama satu 

pekan dengan kompetensi yang diperoleh adalah mengetahui seluk-beluk 

sekolah tempat PPL. Selama masa observasi, M5 mendapatkan arahan dan 

informasi dari pihak sekolah, mengobservasi sekolah dan kelas sekaligus 

menjalani model les oleh guru pamong. 

b) Laporan Observasi 

Masa observasi satu pekan dilanjutkan dengan penyusunan 

Laporan Observasi sebagai salah satu syarat untuk menampuh ujian PPL. 

M5 mengumpulkan LO sebelum ujian. Lebih lanjut, peneliti menanyakan 

tentang penyusunan LO. M5 menyatakan,” Pinjem temen-temen. LO kan 

sama untuk semua prodi. Jadi tidak terlalu susah. Cuma data-data yang 

beda diubah.”. Dalam pernyataan lain, m5 menyatakan, menyusun LO 

tidak ada manfaatnya karena sebagaian besar LO bukan hasil pribadi dan 

isinya sama untuk satu program studi yang PPL di sekolah yang sama.  

c) Model Les 

M5 mengobservasi guru pamong mengajar satu kali dan tidak 

menggunakan lembar observasi kegiatan belajar mengajar mengajar 

sebagai pedoman. Berkaitan dengan inspirasi yang didapatkan selama 

masa model les, ia menyatakan belajar mengenai cara menangani siswa 

dan mengelola kelas. 

d) Latihan Mengajar Terbimbing 

Guru pamong sering mengobservasi M5 ketika mengajar, tetapi 

yang benar-benar dari awal sampai akhir hanya satu kali. M5 menyatakan 

bahwa dalam tahap ini, guru pamong selalu memberikan masukan setelah 

mengajar. Hal ini sesuai dengan pernyataannya,” konsultasi dengan guru 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

78 

pamong sering, terutama setelah mengajar, saya meminta dievaluasi”. 

Pada tahap ini, seharusnya dosen pembimbing juga datang mengobservasi. 

Berdasarkan ketentuan PPL, yang bertanggung jawab mengadakan 

supervisi klinis adalah dosen pembimbing dan guru pamong. Tetapi, dosen 

pembimbing datang pada saat ujian saja. Sehingga, ketentuan PPL tidak 

dapat dijalankan secara penuh. 

 

 

e) Latihan Mengajar Mandiri 

Ketika M5 mengajar, guru pamong selalu mendampingi meskipun 

di luar kelas  dan membantu jika M5 mengalami kesulitan. Kondisi seperti 

ini membuat M5 merasa tidak mendapat kepercayaan penuh dalam 

mengelola kelas. Tetapi selalu mendapat masukan dan saran setelah 

mengajar. Berkaitan dengan RPP, M5 selalu menggunakan RPP, meskipun 

tidak sepenuhnya dibuat sendiri. Melainkan ada RPP yang dibuat oleh 

teman PPLnya. Hal ini berdasarkan pernyataan,”Kalau menyusun RPP, 

kami kan bertiga mbak, jadi dibagi-bagi. Nanti pada saat mengajar, gantian 

RPPnya.” 

f) Tugas-tugas di Luar Mengajar 

M5 menyatakan, ia mendapat tugas piket sekolah. Dengan tugas ini, m5 

merasa senang. Karena mendapat kesempatan untuk memperhatikan para 

guru dan berkesempatan masuk ke kelas jika ada guru yang berhalangan 

hadir.  Kesempatan ini, dimanfaatkan M5 untuk berlatih mengelola kelas 

khususnya menenangkan siswa ketika ramai. 

3) Kompetensi Keguruan yang Didapatkan M5  

M5 memahami macam-macam kompetensi keguruan yaitu: 

kompetensi mengajar, mengelola kelas dan menguasai materi. Lebih 

lanjut, peneliti menanyakan tentang kompetensi paedagogik. Menurut M5 

kompetensi paedagogik adalah kemampuan seorang guru untuk mendidik 

siswanya. Ia menambahkan, PPL membawa perubahan yang cukup 
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signifikan.  M5 menggunakan metode ceramah dengan berbantukan media 

power point. Menurutnya media ini cukup menarik bagi siswa. Mereka 

antusias memperhatikan penjelasannya. Berkaitan dengan kompetensi 

profesional, M5 menyatakan seorang guru harus bisa berperan 

sebagaimana mestinya. Ia harus mampu menampatkan dan memposisikan 

diri sesuai dengan pengertian guru sebagai sebuah profesi. Kompetensi 

profesional yang terdiri atas pemahaman terhadap kurikulum, materi 

pelajaran serta metode mengajar, diperoleh mahasiswa ketika kuliah, 

sedangkan PPL melatih dan mengajarkan bagaimana mempraktekkan 

seluruh pemahamannya dalam dunia nyata pendidikan. Berkaitan dengan 

hal ini, M5 menyatakan kompetensi profesionalnya sekitar 70%, karena 

penyerapan materi pada saat kuliah kurang optimal. 

M5 menyatakan, dulu ia takut dengan guru, tetapi setelah PPL 

menjadi berkurang rasa takutnya karena sering melihat dan berinteraksi 

dengannya, meskipun tidak sedekat ketika berinteraksi dengan guru 

pamong. Berkaitan dengan kompetensi kepribadian, M5 menyatakan 80%. 

Nilai ini didasarkan atas pemahamannya terhadap kompetensi kepribadian 

yaitu seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi para muridnya 

misalnya dalam hal kedisiplinan.  

M5 memahami keterampilan dasar mengajar yang utama adalah 

kemampuan pengelolaan kelas. Kompetensi ini banyak turunannya 

meliputi: penguasaan metode pembelajaran, pemahaman terhadap karakter 

siswa, kemampuan mengadakan variasi pembelajaran serta penguasaan 

materi. Dalam hal ini, M5 menilai dirinya baru mengusai 60%. Hal ini 

dimungkinkan karena bekal yang kurang atau kurangnya durasi latihan 

mengajar disertai proses supervisi klinis.    

M5 membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, 

menanyakan kesulitan yang dialami pada pertemuan yang lalu. Jika siswa 

tidak menyampaikan kesulitan, maka M5 melanjutkan materi. Pada tahap 

ini, M5 tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk mempelajari materi yang bersangkutan. Ia merasa kesulitan 
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memotivasi siswa karena kurang memahami matematika dalam kehidupan 

nyata. Padahal sebagian besar siswa menjadi termotivasi ketika  

mengetahui dan memahami kemanfaatan materi yang dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. M5 memberikan penguatan kepada siswa dengan 

kata-kata yaitu, ”Ayo kamu pasti bisa!” sambil mendekatinya. M5 

berusaha variatif dalam mengajar. Ia menggunakan metode ekspositori 

dengan media power point. Ketika mengajar, siswa sering ramai mungkin 

karena jenuh dan bosan, tetapi mudah untuk ditenangkan dengan cara diam 

sejenak. Di akhir pertemuan, M5 memberikan latihan soal, jika waktu 

memungkinkan, dikerjakan di kelas, jika tidak memungkinkan, maka soal  

menjadi tugas rumah. M5 mengakhiri pertemuan dengan menyimpulkan 

materi yang telah disampaikan dan menyampaikan materi yang akan 

dipelajari selanjutnya.  

4) Permasalahan yang Dihadapi oleh M5   

M5 menyatakan tidak mengalami permasalahan ketika mengajar, 

tetapi ketika dilihat pernyataannya: ”Permasalahan ketika mengajar, tidak 

ada karena mengalir saja. Asalkan kita menguasai materi sudah cukup.”. 

Hal ini menunjukkan bahwa M5 belum memahami sepenuhnya tentang 

tugas guru tidak hanya menyampaikan materi saja. Lebih lanjut M5 

menyampaikan permasalahan berkaitan dengan waktu dan tenaga. Sesuai 

dengan pernyataannya;”Yang paling terasa berat adalah masih harus 

kuliah siang harinya”. Menanggapi Permasalahan yang dialami, M5 

berharap agar PPL tidak dilaksanakan pada saat kuliah. 

f. Analisis Hasil Wawancara dengan M6 

Analisis hasil wawancara dengan M6 untuk tiap pokok permasalahan 

penelitian sebagai berikut 

1) Kesiapan M6 dalam Menghadapi  PPL 

Berdasarkan hasil wawancara,  kompetensi yang diharapkan oleh 

M6 yaitu ingin bisa mengajar. Berkaitan dengan tujuan PPL, M6 
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menyatakan agar mahasiswa memiliki kemampuan mengajar dalam rangka 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. 

Berkaitan dengan kesiapan mengikuti PPL, M6 menyatakan 

bahwa Program Studi Matematika sudah memberikan bekal berupa 

pemahaman terhadap materi pelajaran, metode dan kurikulum kepada 

mahasiswa dalam menghadapi PPL melalui materi kuliah. Meskipun, ia 

menyatakan yang lebih berkesan adalah micro teaching.  

Kurikulum merupakan dasar dalam menjalankan PBM (Proses 

belajar Mengajar) di suatu sekolah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 

kurikulum sekolah, mutlak dimiliki oleh mahasiswa PPL. Kurikulum 

terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP).  

Berdasakan hasil wawancara, M6 menyatakan bahwa,”KTSP, 

sentiasa mengaktifkan siswa. Guru tidak lagi menjadi narasumber utama 

pembelajaran. Metode yang tepat adalah metode yang lebih banyak 

mengaktifkan siswa.” 

2) Pelaksanaan PPL 

a) Masa Observasi Sekolah. 

M6  menyatakan bahwa masa observasi dilaksanakan selama satu 

pekan dengan mendengarkan arahan dari sekolah dan observasi sekolah. 

Tahap ini, dilakukan oleh M6, dengan tidak menggunakan lembar 

observasi yang telah tersedia sebagai pedoman dalam melakukan 

observasi. Diamping itu, ia juga mendapatkan satu bendel kertas/data 

tentang sekolah.  

b) Laporan Observasi 

Masa observasi satu pekan dilanjutkan dengan penyusunan 

Laporan Observasi sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian PPL. 

Berkaitan dengan Laporan Observasi, M6 menyatakan mengumpulkan LO 

satu pekan sebelum ujian dengan meniru LO milik orang lain (kakak 

tingkat atau teman PPL).  
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c) Model Les 

M6 menyatakan satu kali mendapat kesempatan untuk 

mengobservasi guru pamong mengajar dengan tidak menggunakan lembar 

observasi kegiatan belajar mengajar sebagai pedoman. Berkaitan dengan 

inspirasi yang didapatkan selama masa model les, ia melihat dan merasa 

bahwa guru pamong disepelekan muridnya, siswa ramai dan kurang 

memperhatikan guru, sedangkan guru tetap melanjutkan menyampaikan 

materi dengan metode ceramah. Hal ini membuat M6 berpikir ”bagaimana 

agar siswa tidak menyepelekan guru ketika mengajar?”. Tahap model les 

berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun tujuan dari model 

les tidak tercapai.  

 

d) Latihan Mengajar Terbimbing 

M6 menyatakan satu kali mengajar didampingi oleh guru pamong 

dan satu kali pula didampingi oleh teman PPL. Dalam proses ini, M6 

menyatakan senang dibimbing, dinilai dan diberi masukan serta dibantu 

pada saat mengalami kesulitan mengelola kelas. Terutama pada saat siswa 

ramai, Guru Pamong membantu menenangkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa proses mengajar terbimbing berjalan sesuai dengan ketentuan PPL. 

Namun, secara kuantitas kurang. Proses bimbingan yang hanya satu kali 

belum bisa  mengetahui tingkat perkembangan mahasiswa PPL. 

e) Latihan Mengajar Mandiri 

M6 menjalani tahap latihan mengajar mandiri selama 8 sampai 9 

kali pertemuan. Dalam proses ini, M6 selalu melihat dan menganalisis 

kondisi murid sebagai ganti bentuk evaluasi dan bimbingan yang 

dilakukan oleh guru pamong atau dosen pembimbing pada tahap latihan 

mengajar terbimbing. Pada tahap ini, M6 menyatakan latihan mengajar 

mandiri merupakan tantangan tersendiri karena ia harus menyelesaikan 

segala macam permasalahan yang timbul di kelas secara mandiri.  

f) Supervisi Klinis 
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Guru pamong mengobservasi satu kali, sedangkan dosen 

pembimbing, datang pada saat ujian. Sedangkan untuk konsultasi, M6 

menyatakan sering konsultasi dengan guru pamong ketika ada masalah 

yang dihadapi. Dengan dosen pembimbing, M6 konsultasi sebanyak dua 

kali, pertama memperkenalkan diri, kedua memberikan jadwal ujian dan 

menceritakan pengalaman mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa 

supervisi klinis belum terlaksana secara optimal. 

 

g) Tugas-tugas di Luar Mengajar 

M6 mendapat tugas di luar mengajar yaitu: tugas piket sekolah, 

membuat media pembelajaran dalam bentuk soft file dikumpulkan sebagai 

syarat mengikuti ujian dan menyusun RPP seluruh materi meskipun tidak 

untuk mengajar. 

3)  Kompetensi Keguruan yang Didapatkan oleh M6 

M6 belum mengetahui macam-macam kompetensi keguruan dan 

keterampilan dasar mengajar. Ia menyampaikan kompetensi yang akan 

dimiliki oleh mahasiswa PPL pasca mengikuti PPL adalah memiliki 

kemampuan mengajar. Berkaitan dengan hal ini, peneliti menanyakan 

tentang kompetensi yang telah didapat dan dirasakan setelah mengikuti 

PPL. M5 menyatakan bahwa ia mampu mengajar dan memahami 

lingkungan sekolah, termasuk mampu melihat potensi siswa. Lebih lanjut 

ia menyampaikan bahwa ketika mengajar, tidak menerapkan KTSP secara 

penuh, karena kesulitan memberikan treatmen atau perlakuan yang 

berbeda untuk masing-masing siswa yang memiliki kemampuan berbeda. 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa M6 memiliki kompetensi pedagogik 

dan telah memahami KTSP. Namun belum bisa mengaplikasikannya. 

M6 memiliki pemahaman yang cukup terhadap keterampilan dasar 

mengajar. Ia menyatakan bahwa keterampilan dasar mengajar yang paling 

penting adalah keterampilan mengelola kelas dengan banyak turunannya. 
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Misalnya kemampuan menyusun RPP, mengadakan variasi dalam 

mengajar untuk menghindari kejenuhan siswa, dan lain sebagainya.  

Satu per satu keterampilan dasar mengajar, peneliti tanyakan. M6 

membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, menanyakan 

kesulitan yang dialami pada pertemuan yang lalu dilanjutkan 

mengantarkan pada materi yang akan dijelaskan. Misalnya memberikan 

contoh terlebih dahulu kemudian memberikan penjelasan. Pada tahap ini, 

m6 tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk 

mempelajari materi yang bersangkutan. M6 memberikan penguatan 

kepada siswa berupa penguatan verbal yaitu dengan kata-kata saja. M6 

berusahan variatif dalam mengajar, tetapi menurutnya agak susah karena 

matematika berbeda dengan pelajaran lain yang bisa diajarkan dengan 

berbagai media pembelajaran. M6 mengajar dengan metode ekspositori 

diselingi tanya jawab dan diskusi. Ketika mengajar, siswa sering ramai 

karena mereka menganggap matematika tidak penting dalam kehidupan. 

Dalam rangka mengantisipasi hal ini, m6 berusaha menyampaikan urgensi 

matematika dengan menyampaikan kemanfaatan matematika dalam 

kehidupan  sehari-hari. Lebih lanjut m6 menyatakan bahwa ia terkadang 

merasa kebingungan dalam menjelaskan karena belum tahu kemanfaatan 

matematika dalam bab yang sedang dijelaskan. Di akhir pertemuan, M6 

mengajak siswa menyimpulkan materi yang telah diterangkan secara 

bersama-sama. 

4) Permasalahan yang Dihadapi M6 

Selama menjalani PPL, M6 merasa kesulitan menghadapi siswa 

yang ramai karena mereka kurang memiliki motivasi. Pernyataan ini 

sesuai  dengan pernyataannya,”Permasalahannya, murid yang selalu ramai 

karena mereka kurang memiliki motivasi, apalagi tentang matematika 

yang menurut mereka sangat sulit. Dan tidak ada manfaat yang bisa 

mereka rasakan secara langsung”. Lebih lanjut, M6 menyampaikan 
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tentang penyusunan LO, ”menyusun LO, jika sekedar Laporan Observasi 

tidak ada manfaatnya...”. 

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, M6 

berharap agar kompetensi mahasiswa terhadap pengelolaan kelas, metode 

pembelajaran, kurikulum yang berlaku di sekolah dan pemahaman materi 

harus ditingkatkan serta meminimalisir kuliah pada saat PPL. Berkaitan 

dengan LO, M6 berharap agar LO tidak sekedar melaporkan kegiatan 

observasi di Sekolah, melainkan diperluas menjadi laporan kegiatan PPL 

sehingga lebih bermanfaat. 

 

g. Analisis Hasil Wawancara tentang M7. 

Dalam kesepatan ini, peneliti mewawancarai M7 dan guru Pamong M7. Hal 

ini disebabkan oleh jawaban-jawaban yang diberikan oleh M7 kurang lengkap 

terutama berkaitan dengan pelaksanaan PPL dan kompetensi keguruan yang 

didapatkan.  

Analisis hasil wawancara untuk tiap pokok permasalahan penelitian tentang 

M7 sebagai berikut 

1) Kesiapan M7 dalam Menghadapi PPL 

Berdasarkan hasil wawancara, tujuan PPL adalah agar mahasiswa  

PPL memiliki kompetensi mengajar.Berkaitan dengan kepahaman terhadap 

KTSP, M7 menyatakan bahwa mengajar matematika sesuai dengan KTSP 

adalah dengan senantiasa mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Pelaksanaan PPL 

a) Masa observasi sekolah 

Masa observasi dilakukan oleh mahasiswa PPL selama satu pekan di 

awal. Serta dalam pekan itu, mahasiswa PPL menjalani model les. 

b) Laporan Observasi 

Mahasiswa PPL mengumpulkan Laporan Observasi setelah ujian 

PPL. Hal ini sesuai dengan pernyataannya: ”mahasiswa PPL 

mengumpulkan laporan observasi setelah ujian karena menunggu tanda 
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tangan dari dosen pembimbing.”. Berkaitan dengan isinya, guru pamong 

menyatakan hanya memeriksa satu LO saja, karena sama. 

c) Model Les 

Mahasiswa PPL mengobservasi guru pamong mengajar sebanyak 

satu kali. Setelah itu mahasiswa PPL langsung latihan mengajar. 

d) Latihan Mengajar Terbimbing dan Latihan Mengajar Mandiri 

Setelah mahasiswa PPL menjalani model les, guru pamong 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa PPL untuk mengajar di dua 

kelas. Kesempatan ini tidak diberikan sepenuhnya, melainkan guru 

pamong tetap mengajar kelas yang bersangkutan satu pekan sekali. Hal ini 

dilakukan dalam rangka mengontrol materi yang telah disampaikan oleh 

mahasiswa PPL. 

Berkaitan dengan penyusunan RPP, guru pamong menyatakan,”RPP 

cuma di awal saja. Setelahnya tidak lagi. Pernah, sebelum mengajar, saya 

tanyakan tentang RPP, tapi katanya ketinggalan dan lain sebagainya. Dan 

setelah beberapa haripun juga tidak diserahkan pada saya. Mungkin karena 

terlalu sibuk di kampus, sampai lupa membuatnya”.Hal ini menunjukkan 

bahwa mahasiswa PPL tidak rutin menyusun RPP sebelum mengajar. 

e) Supervisi Klinis 

Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa PPL berangkat hanya pada 

saat mengajar saja, sehingga waktu untuk observasi dan konsultasi 

terkurangi. Lebih lanjut guru pamong menyampaikan bahwa dosen 

pembimbing hanya datang pada saat ujian untuk menilai kemampuan dan 

keterampilan mengajar yang dimiliki mahasiswa PPL. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketentuan PPL tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

f) Tugas-tugas di Luar Mengajar 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pamong, M7 tidak 

mendapat tugas khusus dari guru pamong. Melainkan hanya tugas piket 

sekolah. 

3) Kompetensi Keguruan yang Didapatkan oleh Mahasiswa PPL 
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Dalam wawancara, guru pamong menyatakan kompetensi yang 

dimiliki oleh mahasiswa PPL sebagai berikut: Kompetensi pedagodik 55%. 

Hal ini didasarkan atas kemampuan mahasiswa PPL dalam mengelola kelas. 

Mahasiswa PPL belum mampu mengendalikan keramaian siswa. Siswa bisa 

diam ketika guru pamong ikut mendampingi, tetapi ketika guru pamong di 

luar kelas dan siswa tidak melihatnya, mereka ramai. Selain itu tentang 

kemampuan mengadakan evaluasi pembelajaran. Idealnya seorang guru 

mengadakan evaluasi setiap akhir pembelajaran untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa, namun hal ini jarang dilakukan, karena terbentur waktu. 

Untuk mengantisipasinya, mahasiswa PPL mengadakan ulangan tiga kali dan 

mengambil waktu khusus. Nilai ulangan ini digunakan oleh guru pamong 

sebagai acuan untuk menilai siswa. Berkaitan dengan keterampilan dasar 

mengajar, guru pamong menyatakan, M7 sering menjawab pertanyaannya 

sendiri atau mengarahkan pertanyaan ke seluruh siswa. Keterampilan 

memberikan penguatan, dapat dilihat pada saat memberikan motivasi di awal 

dan ketika meminta siswa untuk maju ke depan. Penguatan ini dilakukan 

dalam bentuk penguatan verbal. Sedangkan tentang keterampilan mengadakan 

variasi pembelajaran kurang terlihat. M7 menggunakan metode pembelajaran 

yang sama setiap kali mengajar. 

Berkaitan dengan kompetensi profesional, guru pamong menilai 60%. 

Pendapat ini didasarkan atas penguasaan materi. Beberapa kali guru pamong 

mendapati mehasiswa PPL menyampaikan konsep yang salah. Hal ini fatal 

akibatnya. Disamping itu, mahasiswa PPL mengalami peningkatan 

kemampuan mengajar dari latihan satu ke latihan berikutnya, meskipun masih 

terdapat beberapa kelemahan. Diantaranya penggunaan bahasa yang kurang 

tepat. Beberapa kali mahasiswa PPL tidak menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar.  

Sedangkan tentang kompetensi kepribadian, guru pamong menyatakan 

mahasiswa PPL agak malas datang ke sekolah maupun menyusun RPP 

sebelum mengajar. Berkaitan dengan kompetensi sosial, guru pamong 

menyatakan tidak ada masalah yang signifikan. Mahasiswa PPL bertempat di 
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perpustakaan sekolah, sehingga tidak banyak berhubungan dengan guru yang 

lain. 

4) Permasalahan yang Dihadapi 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa, guru pamong M7 tidak 

mengalami Permasalahan yang signifikan, melainkan M7 jarang berangkat ke 

sekolah. Hal ini menyebabkan waktu untuk konsultasi berkurang cukup 

banyak sehingga guru pamong mengalami kesulitan untuk mengetahui tingkat 

perkembangan M7. 

 

3.Dokumentasi 

Data hasil dokumentasi digunakan untuk memperjelas data hasil 

penyebaran angket dan wawancara. Secara terperinci, data hasil dokumentasi 

tersaji dalam lampiran pada akhir laporan ini. 

Berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan yaitu berupa 

RPP, media pembelajaran serta Laporan Observasi mahasiswa PPL yang menjadi 

narasumber wawancara, dapat diketahui bahwa: 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah 

dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas 

mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa 

indikator untuk satu kali  pertemuan atau lebih. Sebagian besar mahasiswa 

PPL Matematika tidak menyusun RPP sebelum mengajar. Berikut ini, peneliti 

sajikan format RPP yang dapat terdokumentasikan: 

1) Identitas materi, tempat mengajar, dan alokasi waktu. 

Seluruh RPP mencantumkan bagian ini. 

2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

Berisi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan 

sesuai dengan silabus. 
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3) Indikator pembelajaran 

Berisi tentang indikator lengkap, sesuai dengan silabus. Ada beberapa RPP  

tidak tertulis bagian ini. 

4) Tujuan Pembelajaran 

Berisi rumusan lengkap tujuan pembelajaran disesuaikan SK, KD, dan 

Indikator yang telah ditentukan. Beberapa mahasiswa tidak menuliskan 

bagian ini dalam RPPnya. 

5) Metode Pembelajaran 

Berisi tentang cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Ada mahasiswa yang tidak menuliskan bagian ini pada RPPnya.  

6) Materi Ajar 

Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok/pembelajaran yang 

terdapat pada silabus. Seluruh RPP yang terdokumentasikan menuliskan 

bagian ini meskipun hanya gambaran umum. 

7) Sumber Belajar 

Berisi sumber belajar yang akan digunakan dalam menyampaikan materi. 

8) Kegiatan Pembelajaran 

Berisi langkah-langkah pembelajaran. Ada yang disertai alokasi waktu per 

tahapan mengajar secara lengkap, ada yang tidak. Penulisan langkah-

langkah pembelajaran disertai dengan alokasi waktu, akan mempermudah 

guru dalam mengajar sesuai dengan rencana.  

9) Pengesahan  

Ada RPP yang tidak mencantumkan bagian ini. 

Berdasarkan RPP yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa ada 

mahasiswa yang belum memenuhi kelengkapan RPP sesuai dengan KTSP 

yaitu perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian 

hasil belajar  

b. Laporan Observasi 
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Laporan Observasi sebagian besar mahasiswa PPL Matematika berisi hal  

yang sama yaitu: 

1) BAB I   : Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang PPL, pengertian PPL, Tujuan 

PPL, sasaran PPL, waktu dan tempat PPL dan daftar mahasiswa PPL. 

Seluruh isi bab ini, dapat disalin oleh mahasiswa dari buku pedoman 

pelaksanaan PPL kecuali waktu dan tempat PPL dan daftar mahasiswa 

PPL. Seharusnya pada Bab ini menuliskan tentang observasi, bukan 

tentang PPL secara umum. 

 

2) BAB II  : Keadaan Umum Sekolah 

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi 

sekolah, lingkungan fisik, lingkungan belajar siswa, struktur organisasi 

personalia, struktur organisasi sekolah, tugas dan fungsi pengelola 

sekolah, daftar guru dan karyawan, daftar siswa, tata tertib, kurikulum, 

perpustakaan, koperasi, OSIS, BK, ekstra kurikuler.  Seluruh isi bab ini, 

mahasiswa PPL dapatkan dari data-data yang diberikan oleh sekolah pada 

masa observasi serta contoh Laporan Observasi dari kakak tingkat yang 

relevan. 

3) BAB III : Keadaan Kelas yang Diobservasi 

Bab ini berisi tentang denah ruang kelas, daftar inventaris kelas, 

jadwal pelajaran, daftar regu piket, daftar pengurus kelas, daftar nama 

siswa kelas yang diobservasi dan kondisi kelas.  

4) BAB IV : Model Les dan Observasi Teman Mengajar 

Bab ini berisi tentang penjabaran langkah-langkah mengajar yang 

dilakukan oleh guru pamong dan teman mengajar. Pada saat mengamati 

bagian ini, peneliti menamukan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. 

Ada mahasiswa PPL yang tidak pernah mengobservasi teman mengajar, 

namun didalam LO miliknya terdapat pejabaran temtang langkah-langkah 

mengajar yang dilakukan oleh teman PPL.  

5) BAB V : Penyelenggaraan Administrasi Sekolah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

91 

Bab ini berisi tentang ketatausahaan. Seluruh informasi dan data 

yang diperlukan untuk mengisi bab ini, dapat mahasiswa PPL dapatkan 

dari KTU pada masa observasi. Tetapi sebagian besar mahasiswa 

mengambil dari contoh LO milik kakak tingkatnya. 

6) BAB VI : Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

c. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar. 

Bahan ajar yang terdokumentasikan berupa slide presentasi power 

point  dan LKS dari responden wawancara. Responden yang lain mengajar 

menggunakan bahan ajar berupa buku paket Matematika yang disediakan oleh 

sekolah dengan metode ekspositori disertai tanya jawab, sehingga tidak dapat 

peneliti dokumentasikan. Slide presentasi yang terdokumentasikan adalah 

materi bab aritmatika sosial, persamaan kuadrat, Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linier Dua Variabel dan logaritma. Urutan slide presentasi 

tersebut adalah: 

1) Judul bab 

2) Pengantar materi, berisi tentang materi pendukung 

3) Pengertian/definisi/penjelasan tentang materi yang disampaikan 

4) Langkah-langkah penyelesaian soal 

5) Contoh Soal dan pembahasan 

6) Latihan Soal 

Sedangkan untuk Lembar Kegiatan Siswa yang disusun oleh mahasiswa PPL, 

hanya berisi soal-soal. 

Dengan demikian dalam slide presentasi maupun LKS tidak tertuliskan 

tujuan pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar maupun indikator 

pembelajaran yang mampu memotivasi siswa. 

4. Angket Persepsi Siswa terhadap Kompetensi Mahasiswa PPL 
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Angket yang terdiri dari 40 butir pertanyaan tertutup dan 3 pertanyaaan 

terbuka ini diberikan kepada 10 siswa yang diampu oleh Mahasiswa PPL 

matematika di setiap sekolah. Siswa dipilih secara random. Sekolah yang 

dijadikan sasaran adalah sekolah tempat PPL mahasiswa Matematika yang 

menjadi responden dalam wawancara yaitu : 

a. Siswa SMA Negeri I Surakarta 

b. Siswa SMA Batik I Surakarta 

c. Siswa SMA Batik II Surakarta 

d. Siswa SMK Negeri I Surakarta 

e. Siswa SMP Negeri 5 Surakarta 

f. Siswa SMP Negeri 7 Surakarta 

g. Siswa SMP Negeri 10 Surakarta 

h. Siswa SMP Negeri 14 Surakarta 

i. Siswa SMP Diponegoro 

Data hasil Angket siswa digunakan untuk mengetahui persepsi siswa 

terhadap kompetensi mahasiswa PPL.  Penyebaran angket dilakukan pada siswa 

yang diampu oleh mahasiswa yang menjadi responden wawancara. Secara 

terperinci, data hasil angket  tersaji dalam lampiran pada akhir laporan ini 

Analisis untuk setiap pokok permasalahan sebagai berikut 

a. Kompetensi  Kepribadian  

1) Kesabaran 

Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui bahwa, 92.5 % 

responden menyatakan mahasiswa PPL mengajar dengan penuh kesabaran 

dan 60% responden menyatakan bahwa mahasiswa PPL jarang marah serta 

37,5 % responden menyatakan bahwa mahasiswa PPL tidak pernah marah 

ketika mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPL matematika 

mampu mengajar dengan penuh kesabaran.  

2) Kesopanan 

Berdasarkan hasil angket, 97,5% responden menyatakan bahwa 

mahasiswa PPL selalu berpenampilan sopan ketika berinteraksi dengan 

siswa. Selain itu, 50% responden menyatakan bahwa mahasiswa PPL tidak 
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pernah mengabaikan pendapat siswa ketika mengajar, sedangkan 25% 

responden menyatakan kadang-kadang. 

3) Kewibawaan 

Berdasarkan hasil penelitian, 62.5% responden menyatakan 

mahasiswa PPL matematika terlihat tegas dan berwibawa pada saat 

mengajar, 57.5% responden segan/hormat kepada mahasiswa PPL dan 

50% responden menyatakan bahwa mahasiswa PPL matematika selalu 

mengingatkan siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Fakta ini, 

menunjukkan bahwa mahasiswa PPL memiliki kewibawaan dalam 

pendangan siswa. 

4) Kedisiplinan 

Berdasarkan hasil angket, dapat dilihat bahwa 15 % responden 

menyatakan bahwa mahasiswa PPL selalu datang tepat waktu, sedangkan 

85% responden menyatakan kadang-kadang. Lebih lanjut, 92,5% 

responden menyatakan bahwa mahasiswa PPL matematika tidak pernah 

meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran selesai serta  35% responden 

menyatakan mahasiswa PPL tidak pernah melanggar tata tertib sekolah.  

b. Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial dibatasi pada perhatian dan hubungan guru 

dengan siswa. Dari hasil angket dapat diketahui bahwa sebanyak 70% 

responden menyatakan mahasiswa PPL selalu menyapanya ketika bertemu di 

luar jam pelajaran. Namun ketika mengajar di kelas, 70% responden 

menyatakan mahasiswa PPL kurang mampu membagi perhatiannya ke 

seluruh kelas. Melainkan hanya memperhatikan siswa yang pandai saja. 

Kondisi ini sering terjadi di lapangan kemungkinan tanpa disadari oleh 

guru/mahasiswa PPL yang mengajar.  

c. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional meliputi: 

1) Pemahaman dan Penguasaan terhadap Materi Pelajaran 
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Dari hasil angket dapat diketahui bahwa 70% responden 

menyatakan bahwa mahasiswa PPL menguasai materi yang diajarkan, 

namun hanya 40% saja yang menyatakan bahwa mahasiswa mampu 

mengaitkan materi yang diajarkan dengan pelajaran lain, dunia kerja atau 

kehidupan nyata yang mampu membuat siswa lebih tertarik dan 

bersemangat dalam belajar. 

2) Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 

Berdasarkan hasil angket dapat diketahui bahwa 70% siswa 

menyatakan mahasiswa PPL tidak menggunakan media/alat bantu secara 

khusus ketika mengajar. Dan ketika mahasiswa PPL tersebut 

menggunakan media, 75% siswa menyatakan media/alat bantu tersebut 

kurang mampu memudahkan siswa dalam menerima materi pelajaran. 

Padahal penggunaan media bertujuan untuk memudahkan penyampaian 

materi serta menarik perhatian siswa. 

3) Kemampuan dalam Menyederhanakan Keabstrakan Matematika kepada 

Peserta Didik 

Hasil angket menunjukkan bahwa siswa dapat menangkap materi 

yang disampaikan oleh mahasiswa PPL dengan mudah, karena mahasiswa 

PPL dapat menyederhanakan keabstrakan matematika. 

d. Kompetensi Pedagogik 

1) Pemahaman terhadap Peserta Didik 

Kemampuan memahami peserta didik harus dimiliki oleh seorang 

guru. Dalam penelitian ini, peneliti mencari tahu dari sisi siswa. 

Berdasarkan hasil angket diketahu bahwa 82.5% responden menyatakan 

bahwa mahasiswa PPL selalu mengetahui jika siswa kurang memahami 

penjelasannya sehingga ia mengulangi menjelaskan materi.  

2) Penerapan Kurikulum Sekolah dalam Proses Belajar Mengajar 

Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui bahwa 100% responden 

menyatakan bahwa mahasiswa PPL tidak pernah memberikan tugas/soal 

khusus kepada siswa yang sudah memahami materi. Serta 40% responden 
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menyatakan bahwa mahasiswa PPL selalu menghadap papan tulis ketika 

mengajar. Dua fakta ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPL belum 

menerapkan KTSP secara penuh dimana keterlibatan siswa belum menjadi 

prioritas ketika mengajar dan perbedaan perlakuan terhadap siswa belum 

dilakukan. Lebih lanjut berkaitan dengan remediasi, 30% responden 

menyatakan bahwa mahasiswa PPL tidak mengadakan remidi ketika ada 

siswa yang mendapat nilai yang kurang dalam ulangan. 

3) Kemampuan Merancang dan Melaksanakan Pembelajaran 

Kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran akan 

menentukan keberjalanan proses belajar mengajar. Sebanyak 40 % 

responden menyatakan bahwa mahasiswa PPL matematika  kadang-

kadang mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa pernah merasa tidak nyaman ketika proses 

belajar mengajar berlangsung. Sedangkan berkaitan dengan metode 

mengajar, sebanyak 70% responden menyatakan bahwa mahasiswa PPL 

mengajar dengan metode yang sama setiap kali mengajar. Penggunaan 

metode mengajar sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. 

Dengan adanya variasi dalam mengaplikasikan metode mengajar akan 

mengurangi kejenuhan siswa sehingga mampu menarik perhatian siswa 

terhadap materi yang disampaikan. 

4) Kemampuan Melakukan Evaluasi Belajar 

Memberikan ulangan/tes bertujuan untuk mengetahui capaian 

kompetensi siswa. Dari hasil angket diketahui bahwa 60% responden 

menyatakan bahwa mahasiswa PPL selalu memberikan tes atau latihan 

soal setiap selesai satu pokok bahasan. Sebanyak 40% siswa menyatakan 

mahasiswa PPL kadang-kadang memberikan ulangan remedial bagi siswa 

yang nilainya kurang Memberikan ulangan remedial merupakan salah satu 

tuntutan pelaksanaan KTSP. 

Sebanyak 70% siswa puas dengan cara penilaian yang dilakukan 

oleh mahasiswa PPL, serta 52.5% siswa menyatakan mahasiswa PPL 

selalu transparan dalam memberikan penilaian. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

96 

5) Kemampuan Mahasiswa PPL dalam Melaksanakan Pembelajaran dengan 

Menerapkan Keterampilan Dasar Mengajar 

Kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan 

keterampilan dasar mengajar yang meliputi: 

a) Keterampilan Dasar Bertanya 

Berdasarkan hasil angket, 70% siswa menyatakan bahwa 

mahasiswa PPL selalu mengajukan pertanyaan sehingga siswa mampu 

memahami materi yang disampaikan, sedangkan 15% menyatakan 

kadang-kadang. Berkaitan dengan kepahaman siswa terhadap 

pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa PPL, 77,5% siswa 

menyatakan pertanyaan mahasiswa PPL mudah dipahami. 

b) Keterampilan Memberikan Penguatan 

Dari hasil angket diketahui bahwa 62,5% responden 

menyatakan bahwa mahasiswa PPL selalu meberikan pujian/teguran 

kepada siswa ketika mengajar, dan sebanyak 65% responden 

menyatakan bahwa mahasiswa PPL selalu memberikan penguatan 

kepada siswa sehingga para siswa merasa percaya diri. 

c) Keterampilan Memberikan Variasi Stimulus 

Berdasarkan hasil angket diketahui bahwa sebanyak 62,5% 

responden menyatakan bahwa guru menyampaikan materi pelajaran 

dengan mengadakan variasi intonasi, menggunakan penekanan pada 

bagian tertentu, sehingga siswa mudah mengingat materi yang 

disanpaikan serta 50% responden menyatakan mereka tidak marasa 

bosan/kurang bersemangat ketika  mahasiswa PPL menerangkan di 

kelas.  

d) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Berdasarkan hasil angket, 42,5% siswa yang diampu oleh 

mahasiswa PPL menyatakan, ketika membuka pelajaran, mahasiswa 

PPL tidak menyampaikan tujuan pembelajaran atau memberikan 

motivasi kepada siswa. Padahal dengan memberikan motivasi di awal 

kepada siswa merupakan langkah efektif dalam membangkitkan 
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semangat siswa untuk terus meningkatkan kualitas diri khususnya 

mencintai matematika dan belajar lebih giat. Sebanyak 70% siswa 

menyatakan bahwa mahasiswa PPL menutup pelajaran dengan 

mereview materi yang diajarkan kemudian menyimpulkannya. 

Manutup pelajaran dengan mereview dan menyimpulkan materi yang 

disampaikan, mampu meningkatkan daya ingat siswa karena 

mahasiswa PPL/guru dapat memahamkan dan memberi penekanan. 

e) Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya 

manakala terjadi hal-hal yang dapat menganggu suasana pembelajaran 

Keramaian di kelas merupakan salah satu kondisi yang dapat 

mengganggu proses belajar mengajar. Dari hasil angket diketahui 

bahwa 40% responden menyatakan bahwa ketika mahasiswa PPL 

mengajar di kelas, siswa ramai. Sebanyak 50% siswa menyatakan 

mahasiswa PPL hanya memperhatikan siswa yang pandai saja. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa PPL belum mampu membagi 

perhatiannya ke seluruh kelas. 

e. Kesan Umum Siswa yang Diampu oleh Mahasiswa PPL terhadap Mahasiswa 

PPL  

Berdasarkan hasil angket persepsi siswa, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar siswa menyatakan, mahasiswa PPL mengajar dengan penuh 

kesabaran, dan tidak pernah marah, sehingga siswa merasa tidak canggung. 

Selain itu, siswa juga memberikan masukan kepada mahasiswa PPL agar 

ketika mengajar, suara diperkeras, sehingga siswa dapat menyerap materi yang 

disampaikan secara optimal. Hal ini menunjukkan penilaian siswa terhadap 

mahasiswa  PPL bahwa 1) mahasiswa PPL senantiasa sabar dalam 

membimbing siswa, 2) mahasiswa PPL jarang marah, sehingga membuat 

siswa merasa tidak canggung untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan yang 

dialami, 3) ketika mengajar, volume suara kurang keras, sehingga siswa 

kurang jelas mendengar penjelasan mahasiswa PPL. 
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B. Deskripsi dan Pembahasan Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan baik menggunakan 

metode angket, wawancara, observasi maupun dokumentasi dapat dilakukan 

pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian. Adapun 

pembahasan untuk setiap pokok permasalahan penelitian sebagai berikut 

4. Kesiapan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika dalam 

Menghadapi PPL tahun akademik 2008/2009 

Data tentang kesiapan mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP 

UNS Surakarta diperoleh melalui angket yang diberikan kepada seluruh 

mahasiswa Pendidikan Matematika yang mengambil mata kuliah PPL pada 

tahun akademik 2008/2009 dan wawancara dengan beberapa mahasiswa 

matematika yang menjadi narasumber. Berdasarkan hasil pembahasan yang 

dilakukan pada tiap instrumen penelitian, kesiapan mahasiswa pendidikan 

matematika tahun akademik 2008/2009 dalam mengikuti PPL dapat dilihat 

dari hal-hal berikut  

a. Motivasi dan Pemahaman Mahasiswa (Pendidikan Matematika yang 

mengikuti PPL) terhadap Tujuan dan Ketentuan PPL 

Motivasi sebagian besar mahasiswa Pendidikan Matematika yang 

mengambil mata kuliah PPL pada tahun akademik 2008/2009 memiliki 

motivasi  ingin mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama enam 

semester dan mempraktekkan teori dalam metode pembelajaran, 

mempersiapkan diri untuk menjadi guru, mendapat pengalaman langsung 

dalam mengajar serta mengetahui dan mengenali kegiatan guru secara 

langsung di sekolah. Motivasi yang kuat dan sesuai dengan tujuan sebuah 

program dapat mengantarkan pada ketercapaian tujuan dari program 

tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sardiman (2001: 730) 

motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 
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kelangsungan dari kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

subjek belajar itu dapat tercapai.”  

Pengetahuan terhadap tujuan atau standar kompetensi yang akan 

diperoleh, juga mampu mengarahkan seluruh sikap dalam menjalani PPL 

yang akan melahirkan semangat sehingga hasil yang diharapkan  tercapai 

dengan  optimal. Berkaitan dengan hal ini, dapat disampaikan bahwa 

pemahaman mahasiswa PPL terhadap tujuan dan kompetensi yang akan 

diperoleh selama mengikuti PPL didasarkan atas hasil analisis terhadap 

angket mahasiswa dan wawancara sebagai berikut 

1) Memiliki kompetensi keguruan dengan mengetahui tugas-tugas guru 

secara keseluruhan di sekolah diantaranya: merencanakan 

pembelajaran, mengelola kelas, mengenal dan memahami siswa, 

mengevaluasi hasil belajar, mampu menyampaikan materi sesuai 

dengan konsep yang benar serta berusaha menjadi teladan bagi siswa. 

2) Menambah pengalaman dalam dunia pendidikan secara nyata 

3) Melatih dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengajar 

4) Mengetahui kondisi sekolah dan kelas serta administrasi sekolah 

Sedangkan, tujuan PPL sebagaimana tertuliskan pada buku 

pedoman PPL  antara lain: 

a. Dapat mengenal dengan cermat lingkungan fisik, administrasi, 
akademik, dan sosial psikologis sekolah tempat pelatihan 
prajabatan berlangsung. 

b. Mampu mengembangkan aspek pribadi dan sosial di lingkungan 
sekolah. 

c. Dapat menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar. 
d. Mampu menerapkan berbagai kemampuan profesional  keguruan 

secara utuh dan terpadu dalam situasi nyata. 
e. Mampu menarik kesimpulan nilai edukatif dan penghayatan 

pengalaman selama pelatihan melalui refleksi dan menuangkan 
hasil refleksi itu dalam bentuk laporan 

(UPPL FKIP UNS, 2006:1) 
Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Pendidikan Matematika yang 

mengambil mata kuliah PPL pada tahun akademik 2008/2009 telah cukup 

memahami tujuan PPL meskipun belum secara lengkap menyebutkan 

tujuan PPL sesuai dengan buku pedoman PPL. 
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b. Pemahaman Mahasiswa (Pendidikan Matematika yang mengikuti PPL) 

terhadap KTSP 

Pemahaman terhadap kurikulum yang berlaku di sekolah sangat 

penting dimiliki oleh mahasiswa PPL sebagai calon guru. Ia mempunyai 

kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Ia juga mengarahkan 

segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan 

pendidikan. Lebih lanjut kurikulum dalam sistem persekolahan merupakan 

suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pembahasan pada setiap instrumen 

penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa PPL 

matematika cukup memahami KTSP secara teori. 

c. Persiapan yang Dilakukan oleh Mahasiswa Pendidikan Matematika dalam 

Mengikuti PPL 

Hasil wawancara dengan mahasiswa PPL menyatakan bahwa 

Program Studi  Matematika telah memberikan bekal yang cukup kepada 

mahasiswa dalam menghadapi PPL melalui materi perkuliahan selama 

enam semester. Namun, penerimaan materi oleh mahasiswa yang kurang 

optimal. Sehingga sebagian besar mahasiswa menyatakan mata kuliah 

yang sangat mendukung dan diaplikasikan pada saat PPL hanya micro 

teaching. 

Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama menjalani 

sebuah program juga merupakan salah satu bentuk kesiapan. Demikian 

halnya mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama PPL merupakan 

wujud kesiapan dalam mengikuti PPL. Berdasarkan hasil angket, diketahui 

bahwa  48% responden menyiapkan materi matematika sekolah dan 

metode pembelajaran yang dapat diaplikasikan selama PPL, 37% 

responden mempersiapkan mental dan kepercayaan diri, dan 18% 

responden mempersiapkan hal-hal teknis pelaksanaan PPL misalnya baju, 

sepatu dan tas. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPL matematika 
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telah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama PPL dengan sebaik-

baiknya. 

5. Pelaksanaan PPL  tahun akademik 2008/2009 

Data tentang Pelaksanaan PPL mahasiswa Pendidikan Matematika tahun 

akademik  2008/2009 diperoleh melalui angket mahasiswa, wawancara 

dengan beberapa mahasiswa yang menjadi narasumber serta dokumentasi. 

Berikut ini, penulis sajikan pelaksanaan PPL mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Matematika tahun akademik 2008/2009: 

 

 

a Pelaksanaan Kuliah Semester Tujuh 

Ada beberapa mahasiswa PPL mengambil mata kuliah semester 

bawah, sehingga harus ijin dari sekolah tempat PPL. Berdasarkan 

ketentuan PPL yang tertuliskan pada buku pedoman PPL tahun akademik 

2008/2009, tidak dibenarkan mahasiswa PPL mengikuti kuliah pada saat 

bersamaan dengan jadwal PPL. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan 

PPL belum terlaksana. 

b Masa Observasi 

Berdasarkan hasil angket dan wawancara dapat diketahui bahwa 

masa observasi dilakukan oleh mahasiswa PPL selama satu pekan. Hal-hal 

yang dilakukan oleh mahasiswa PPL selama masa observasi sebagai 

berikut 

1) Observasi Sekolah  

Observasi sekolah dilakukan oleh mahasiswa PPL Matematika 

dengan berkeliling ke seluruh sekolah dan menemui beberapa 

guru/karyawan di sekolah yang bersangkutan dalam rangka mencari 

informasi. Selain itu, pada masa observasi ini, mahasiswa PPL 

matematika beserta seluruh mahasiswa PPL lain di sekolah yang 

bersangkutan mendapatkan penjelasan dari pihak sekolah tentang hal-

hal yang berhubungan dengan sekolah. Disamping itu, mahasiswa PPL 
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matematika juga mendapatkan satu bendel data-data tentang sekolah 

dari bagian Tata Usaha.  

Mahasiswa PPL matematika tidak menggunakan lembar 

observasi pengenalan lapangan yang telah tersedia sebagai pedoman 

dalam mengadakan observasi. 

2) Observasi Kelas 

Observasi kelas dilakukan oleh mahasiswa PPL dengan 

mengamati kondisi kelas, mengobservasi guru pamong mengajar di 

kelas (model les) serta mengobservasi teman mengajar. 

Berdasarkan hasil angket mahasiswa dan wawancara dengan 

beberapa mahasiswa PPL matematika, dapat diketahui hal-hal yang 

dilakukan dan didapatkan oleh mahasiswa PPL selama menjalani 

model les sebagai berikut 

a) Mahasiswa PPL menjalani model les satu sampai tiga kali 

pertemuan. 

b) Guru pamong tidak menunjukkan RPP kepada mahasiswa PPL 

sebelum mengajar.  

c) Sebagian besar mahasiswa PPL matematika menyatakan bahwa 

guru pamong mengajar menggunakan metode ekspositori dengan 

minimnya keterlibatan siswa.  

d) Mahasiswa PPL matematika tidak menggunakan lembar observasi 

kegiatan belajar mengajar sebagai pedoman dalam menjalani model 

les sehingga ada hal-hal yang terlewatkan untuk diobservasi. 

Berdasarkan ketentuan PPL yang ada, model les dilakukan satu 

kali menggunakan form yang telah disediakan dengan mengamati hal-

hal sebagai berikut 

- Cara mempersiapkan program pengajaran/pembuatan satuan 
pelajaran di sekolah tersebut 

- Dalam pengajaran yang dilaksanakan guru/pelaksanaan 
mengajar 

- Sikap guru di depan kelas 
- Cara menggunakan media, hak klasikal maupun individual 
- Pelaksanaan evaluasi 
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- Cara memberikan bimbingan bagi anak-anak yang kurang 
 (UPPL FKIP UNS, 2006:59)  

Dengan demikian, hal-hal di atas seharusnya tertuliskan secara 

lengkap pada Laporan Observasi setiap mahasiswa PPL. 

Berkaitan dengan cara mengajar yang tepat, hendaknya guru 

pamong menerapkan KTSP dalam proses belajar mengajar karena 

berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sekolah tempat PPL 

telah menerapkan KTSP sebagai kurikulumnya. Berikut ini, sikap 

guru sesuai dengan penerapan KTSP menurut Mulyasa(2006 :160): 

a. Mengurangi metoda ceramah 
b. Memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik 
c. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan 

kemampuannya, serta disesuaikan dengan mata pelajaran 
d. Memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran 
e. Menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat 

penilaian dan laporan 
f. Memahami bahwa peserta didik tidak berkembang dengan 

kecepatan yang sama 
g. Mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap 

anak bekerja dengan kemampuan masing-masing pada 
setiap pelajaran 

h. Mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai 
kegiatan pembelajaran 

Hal ini menunjukkan bahwa sikap guru pamong belum sesuai 

dengan penerapan KTSP. 

Observasi teman mengajar sangat penting dilakukan oleh 

mahasiswa PPL. Selain dapat meningkatkan kompetensi mengajar 

melalui teman yang diobservasi, juga berfungsi sebagai bentuk 

supervisi klinis terhadap mahasiswa PPL yang diobservasi melalui 

kritik, saran dan masukan dari teman PPL. Berdasarkan hasil 

wawancara dan angket mahasiswa, dapat diketahui hal-hal yang 

dilakukan dan didapatkan oleh mahasiswa PPL selama menjalani 

tahap ini sebagai berikut 

a) Ada mahasiswa PPL matematika yang tidak menjalani tahap ini.  
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b) Sebagian besar mahasiswa yang menjalani tahap ini, menyatakan 

tidak menggunakan lembar observasi kegiatan belajar mengajar 

sebagai pedoman dalam mengadakan observasi 

Berdasarkan ketentuan PPL yang ada,  mahasiswa PPL 

menjalani tahap ini  minimal satu kali menggunakan form yang telah 

disediakan dengan mengamati hal-hal sebagai berikut  

- Mengamati persiapan tertulis  
- Mengamati pelaksanaan pengajaran (termasuk penguasaan 

bahan) 
- Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi 
- Hubungan guru dengan murid 
- Aktivitas kelas 
- Kedisiplinan/ketertiban 
- Pelaksanaan evaluasi                (UPPL FKIP UNS, 2006:59) 
Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap Laporan Observasi 

mahasiswa PPL yang bersangkutan tidak tertuliskan hal-hal yang telah 

disebutkan di atas. Dengan demikian mahasiswa PPL menjalani masa 

observasi teman mengajar belum sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Berdasarkan hasil angket mahasiswa diketahui bahwa hal-hal 

yang didapatkan oleh mahasiswa PPL selama masa observasi sebagai 

berikut 

a) Mengetahui keadaan fisik sekolah dan kelas yang diobservasi  

b) Mendapat tugas dalam hal pencatatan/administrasi sekolah 

c) Memahami bahwa sekolah merupakan organisasi dengan 

pengaturan/administrasi tertentu 

d) Mengetahui gambaran kerja guru ke depan 

e) Mendapatkan satu bendel data tentang sekolah untuk menyusun 

Laporan Observasi 

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPL matematika telah 

mendapatkan kompetensi pasca menjalani masa observasi yaitu dapat 

mengenal dengan cermat lingkungan fisik, administrasi, akademik 

sekolah tempat pelatihan prajabatan berlangsung.  

c Penyusunan Laporan Observasi 
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Setelah satu pekan mahasiswa PPL menjalani masa observasi yang 

meliputi observasi sekolah, observasi kelas, model les serta observasi 

teman mengajar, mahasiswa PPL berkewajiban untuk menyusun Laporan 

Observasi. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa PPL mampu menarik 

kesimpulan nilai edukatif dan penghayatan pengalaman selama pelatihan 

melalui refleksi dan menuangkan hasil refleksi itu dalam bentuk laporan 

sebagai bekal dalam melaksanakan tahap selanjutnya yaitu latihan 

mengajar. 

 Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa mahasiswa PPL 

menyusun LO dengan menyalin LO milik kakak tingkat yang relevan, 

serta beberapa mahasiswa menyusun LO dengan diketik komputer 

sehingga mereka melakukan copy paste dengan meminta soft file LO milik 

kakak tingkat dan membagi tugas pada mahasiswa PPL di Sekolah yang 

bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa LO bukan merupakan hasil 

kerja sendiri sehingga tidak dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal 

yang dilakukan dan didapatkan oleh mahasiswa PPL selama masa 

observasi. 

Berdasarkan hasil dokumentasi, diketahui bahwa muatan/isi LO 

sama untuk tiap mahasiswa PPL yang bertugas di sekolah yang sama. 

Secara garis besar isi LO sesuai dengan ketentuan PPL sebagai berikut: 

1) BAB I  : Pendahuluan berisi tentang latar belakang PPL, pengertian 

PPL, tujuan PPL, sasaran PPL, waktu dan tempat PPL dan daftar 

mahasiswa PPL. Seluruh isi bab ini, disalin oleh mahasiswa dari buku 

pedoman pelaksanaan PPL kecuali waktu dan tempat PPL dan daftar 

mahasiswa PPL. Berdasarkan ketentuan PPL yang berlaku, bab I berisi 

tentang tempat PPL, tujuan observasi dalam rangkaian PPL, 

pelaksanaan PPL serta ucapan terima kasih kepada kepala  sekolah 

serta guru yang telah memberikan bimbingan.  

2) BAB II : Keadaan Umum Sekolah berisi tentang sejarah berdirinya 

sekolah, visi dan misi sekolah, lingkungan fisik, lingkungan belajar 

siswa, struktur organisasi personalia, struktur organisasi sekolah, tugas 
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dan fungsi pengelola sekolah, daftar guru dan karyawan, daftar siswa, 

tata tertib, kurikulum, perpustakaan, koperasi, OSIS, BK, ekstra 

kurikuler.  Berdasarkan ketentuan yang ada, bab II berisi tentang denah 

gedung, struktur organisasi sekolah, jumlah murid setiap kelas, alat-

alat pelajaran yang tersedia, koperasi, keadaan lingkungan belajar 

murid, OSIS, latar belakang para siswa pada umumnya, Laboratorium, 

perpustakaan, dan pembagian tugas dalam administrasi sekolah.  

3) BAB III : Keadaan Kelas yang diobservasi berisi tentang denah 

ruang kelas, daftar inventaris kelas, jadwal pelajaran, daftar regu piket, 

daftar pengurus kelas, daftar nama siswa kelas yang diobservasi dan 

kondisi kelas. Berdasarkan ketentuan yang ada, bab III berisi tentang 

denah tempat duduk siswa, kesan umum terhadap siswa, daftar 

kelengkapan kelas, hubungan murid-murid dan antar kelas satu dengan 

kelas yang lain. 

4) BAB IV : Model Les dan Observasi Teman Mengajar berisi tentang 

penjabaran langkah-langkah mengajar yang dilakukan oleh guru 

pamong dan teman mengajar. Pada saat mengamati bagian ini, peneliti 

menamukan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada mahasiswa 

PPL yang tidak pernah mengobservasi teman mengajar, namun 

didalam LO miliknya terdapat penjelasan temtang langkah-langkah 

mengajar yang dilakukan oleh teman PPL. Berdasarkan ketentuan yang 

ada, bab III berisi tentang model les meliputi: cara mempersiapkan 

program pengajaran, pelaksanaan mengajar, sikap guru di depan kelas, 

cara menggunakan media, pelaksanaan evaluasi, cara memberikan 

bimbingan kepada anak-anak yang kurang, dan observasi teman 

mengajar meliputi: persiapan tertulis, pelaksanaan pengajaran 

termasuk penguasaan bahan, penggunaan bahasa sebagai alat 

komunikasi, hubungan guru dengan murid, pelaksanaan evaluasi, 

kedisiplinan/ketertiban dan aktivitas kelas 

5) BAB V : Penyelenggaraan Administrasi Sekolah berisi tentang 

ketatausahaan. Seluruh informasi dan data yang diperlukan untuk 
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mengisi bab ini, dapat mahasiswa PPL peroleh dari KTU pada masa 

observasi. Tetapi sebagian besar mahasiswa mengambil contoh LO 

dari kakak tingkatnya. 

6) BAB VI : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan kesan umum 

terhadap sekolah yang diobservasi. 

Sebagian besar isi LO sama, namun ada beberapa hal yang tidak 

terlaporkan diantaranya: karakteristik siswa dan sekolah serta isi bab IV 

yang kurang lengkap. Karakteristik siswa dan sekolah sangat penting 

dipahami oleh seorang guru dalam rangka menentukan strategi, metode 

dan model pendekatan kepada siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 

Sedangkan isi bab IV  merupakan sarana belajar bagi mahasiswa PPL, 

berkaitan dengan persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, pelaksanaan 

evaluasi dan cara pembimbingan belajar siswa yang kurang. Selain itu, ada 

mahasiswa PPL yang tidak melakukan observasi teman mengajar, namun 

menuliskan laporannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjujuran yang 

dilakukan oleh mahasiswa PPL matematika. 

 Dengan demikian proses penyusunan Laporan Observasi belum 

sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga kompetensi yang didapatkan 

belum optimal. 

d Latihan Mengajar Terbimbing 

Berdasarkan hasil angket mahasiswa, wawancara dan 

dokumentasi, diketahui hal-hal yang dilakukan dan didapatkan oleh 

mahasiswa PPL matematika selama menjalani tahap latihan mengajar 

terbimbing adalah 1) mahasiswa PPL menjalani tahap latihan mengajar 

terbimbing maksimal dua kali pertemuan. Observasi tidak dilanjutkan 

dengan konsultasi sebanyak 1 sampai 8 kali pertemuan. 2) Tidak semua 

mahasiswa PPL matematika menyusun RPP sebelum mengajar. 3) 

Sebagian besar mahasiswa PPL matematika menggunakan metode 

ekspositori diselingi tanya jawab ketika mengajar karena kesulitan 

menerapkan metode lain dalam mengajar matematika. 4) Beberapa 

mahasiswa PPL tidak melalui tahap ini, artinya guru pamong dan dosen 
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pembimbing tidak pernah mengobservasinya mengajar sebagai bentuk 

bimbingan sehingga ia tidak mendapatkan masukan maupun saran dari 

pihak yang berkompeten dalam rangka perbaikan. 

Sedangkan ketentuan PPL pada tahap latihan mengajar 

terbimbing sebagai berikut: 

- merancanakan unit pengajaran 
- memilih dan menggunakan beberapa strategi mengajar 
- memilih, membuat  dan menggunakan media pengajaran yang 

cocok 
- mengevaluasi pelaksanaan pengajaran 
- menganalisa pelaksanaan pengajaran 
- proses pembimbingan dilaksanakan dengan supervisi klinis 
- frekuensi latihan mengajar terbimbing minimal 6 kali dengan 6 

review diselingi diskusi balikan supervisi klinis 
(UPPL FKIP UNS, 2006:15) 

Tahap latihan mengajar terbimbing, tidak sepenuhnya terlaksana 

sesuai dengan ketentuan PPL. Pada tahap inilah, mahasiswa PPL dapat 

mengeluarkan segala kemampuannya dan mengaplikasikan seluruh ilmu 

yang didapatkan selama kuliah dengan bimbingan dari guru pamong dan 

dosen pembimbing melalui supervisi klinis. Sehingga mahasiswa PPL 

mampu memperbaiki sikap mengajar yang dinilai kurang. Namun, 

kenyataannya hanya sebagian kecil mahasiswa PPL matematika yang 

mengalami tahap ini secara optimal sesuai dengan ketentuan PPL. 

e Latihan Mengajar Mandiri 

Berdasarkan hasil angket mahasiswa, wawancara dan 

dokumentasi dapat diketahui hal-hal yang dilakukan dan didapatkan oleh 

mahasiswa PPL selama menjalani tahap latihan mengajar mandiri yaitu 1) 

Mahasiswa PPL menjalani tahap latihan mengajar mandiri dengan 

frekuensi bervariasi antara 1 sampai dengan 12 kali pertemuan. 2) 

Sebagian besar mahasiswa PPL tidak menyusun RPP sebelum mengajar 4) 

Sebagian besar mahasiswa PPL matamatika mengajar menggunakan 

metode ekspositori diselingi tanya jawab 4) Latihan mengajar mandiri 

membuat mahasiswa PPL merasa bebas mengajar sesuai dengan 
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kreativitasnya. Sedangkan ketentuan PPL pada tahap latihan mengajar 

mandiri sebagai berikut: 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap latihan mengajar mandiri antara 
lain: 
- merencanakan beberapa unit pelajaran 
- memilih dan menggunakan berbagai strategi mengajar yang tepat 
- melaksanakan beberapa model pengajaran 
- melaksanakan rencana pengajaran yang sudah direncanakan 
- mengevaluasi hasil pengajaran 
- menganalisa pelaksanaan pengajaran tiap unit 
- menganalisa hasil-hasil evaluasi 
- frekuensi latihan mengajar mandiri minimal 4 kali diselingi 

diskusi balikan supervisi. 
(UPPL FKIP UNS, 2006:15-16) 

Tahap latihan mengajar terbimbing, tidak sepenuhnya terlaksana 

sesuai dengan ketentuan PPL. Idealnya, tahap ini dijalani mahasiswa PPL 

pasca manjalani enam kali latihan mengajar dengan bimbingan intensif 

dari guru pamong dan dosen pembimbing, sehingga diharapkan 

mahasiswa PPL telah cukup memahami kelemahan dan kelebihan diri 

serta cara-cara mengajar yang tepat.  

f Supervisi Klinis 

Berdasarkan hasil angket dan wawancara mahasiswa diketahui hal-

hal yang dirasakan dan didapatkan oleh mahasiswa PPL selama menjalani 

supervisi klinis sebagai berikut 

1) Mahasiswa PPL diobservasi oleh guru pamong maksimal 12 kali 

pertemuan, namun terdapat mahasiswa PPL yang tidak pernah 

mengalaminya. Observasi dilanjutkan dengan konsultasi dialami 

mahasiswa PPL matematika maksimal dua kali pertemuan. 

2) Mahasiswa PPL diobservasi oleh dosen pembimbing maksimal satu 

kali sebelum ujian PPL serta terdapat mahasiswa PPL yang tidak 

mengalami supervisi klinis oleh dosen pembimbing.  

3) Bagi mahasiswa yang diobservasi oleh guru pamong maupun dosen 

pembimbing, menyatakan bahwa ia mendapat banyak masukan dan 

saran dalam rangka perbaikan. Namun yang mengalami hal ini hanya 

sebagian kecil mahasiswa PPL matematika. 
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Sedangkan berdasarkan ketentuan PPL yang ada, supervisi klinis 

dilaksanakan oleh Guru pamong dan dosen pembimbing minimal 3 kali 

(tahap latihan mengajar terbimbing, latihan mengajar mandiri dan ujian). 

Supervisi klinis memiliki tujuan sebagai berikut: 

Tujuan supervisi klinis: 
- menyediakan bagi mahasiswa PPL suatu balikan yang obyektif dari 

kegiatan mengajar mereka yang baru saja mereka jalankan 
- mendiagnose dan memecahkan atau membantu memecahkan 

masalah mengajar 
- membantu mahasiswa PPL mengembangkan keterampilan dalam 

menggunakan strategi-strategi atau pekerjaan mereka 
- membantu mahasiswa PPL mengembangkan sikap positif terhadap 

pengembangan diri secara terus-menerus dalam pelaksanaan PPL 
(UPPL FKIP UNS, 2006:18) 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan ketentuan PPL untuk 

tahap supervisi klinis sebagai berikut: 

Unsur-unsur supervisi klinis: 
- adanya tatap muka antara supervisor dan mahasiswa PPL di dalam 

proses supervisi 
- pemfokusan pada tingkah laku yang sebenarnya dan mahasiswa 

PPL di dalam kelas 
- observasi secara cermat 
- pendeskripsian data observasi secara terperinci 
- fokus observasi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan guru 

 (UPPL FKIP, 2006:17) 

Supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan 

untuk membantu pengembangan profesional guru/calon guru khususnya 

dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisa data secara 

teliti dan obyektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku 

mengajar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran supervisi klinis 

dalam PPL sangat penting dalam rangka mewujudkan kompetensi 

keguruan mahasiswa FKIP. Namun, berdasarkan hasil angket dan 

wawancara diketahui bahwa supervisi klinis tidak terlaksana sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

g Tugas-tugas di Luar Mengajar 
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Di samping praktek mengajar, para mahasiswa juga mendapat 

tugas dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan 

kependidikan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kompetensi 

mahasiswa di luar mengajar. Berdasarkan hasil angket dan wawancara 

dapat diketahui bahwa: 

1) Mahasiswa PPL mendapat tugas dari sekolah maksimal dua macam 

tugas, tetapi ada beberapa mahasiswa PPL di beberapa sekolah mitra 

tidak mendapat tugas di luar mengajar. 

2) Sebagian besar mahasiswa PPL mendapat tugas piket sekolah, dengan 

melakukan hal-hal sebagai berikut. 

a) Stand by di tempat guru piket, satu kantor dengan guru yang lain. 

Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa PPL dapat 

berhubungan/berkomunikasi dengan para guru di kantor dan 

mengamati kerja guru di luar mengajar. 

b) Menerima tamu dan menerima telpon untuk pihak sekolah 

c) Menggantikan guru yang berhalangan hadir untuk mengajar atau 

memberikan tugas dari guru yang bersangkutan kepada siswa 

3) Tugas di luar mengajar yang diberikan kepada mahasiswa PPL selain 

tugas piket sebagai berikut: 

a) menjadi petugas upacara bendera hari Senin 

b) membimbing siswa yang akan mengikuti olimpiade matematika 

c) membuat media pembelajaran meskipun tidak untuk diajarkan 

sebagai syarat mengikuti ujian 

d) menyusun Program  Satuan Pembelajaran 

e) mengawasi ujian dan mengoreksi hasil ujian mid semester 

6. Kompetensi Keguruan yang Didapatkan Mahasiswa PPL Matematika 

Data tentang kompetensi keguruan yang dimiliki mahasiswa PPL 

Matematika dalam pelaksanaan PPL diperoleh melalui angket mahasiswa, 

angket persepsi siswa terhadap kompetensi mahasiswa PPL, wawancara 

terhadap mahasiswa PPL dan guru pamong, observasi mengajar mahasiswa 
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PPL serta pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait. Data-data tersebut, 

sebagai berikut 

a Pemahaman Mahasiswa PPL Matematika terhadap Macam-macam 

Kompetensi Keguruan 

Pemahaman terhadap macam-macam kompetensi keguruan bagi 

mahasiswa PPL merupakan modal awal tercapainya tujuan PPL. 

Berdasarkan hasil angket dan wawancara diketahui bahwa mahasiswa PPL 

belum memahami macam-macam kompetensi mengajar yang harus 

dimiliki oleh seorang guru.  

b Kompetensi Sosial 

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden 

menyatakan kompetensi sosialnya tidak ter-up grade, meskipun pihak 

sekolah memberikan tugas di luar mengajar. Sebagian besar mahasiswa 

hanya berhubungan dengan guru pamong saja. 

Berdasarkan hasil angket persepsi siswa terhadap kompetensi 

mahasiswa PPL, diketahui bahwa mahasiswa PPL sering menyapa siswa 

di luar jam pelajaran, namun ada beberapa siswa yang menyatakan bahwa 

mahasiswa PPL kurang mampu membagi perhatian ke seluruh siswa di 

kelas. 

c Kompetensi Kepribadian 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa PPL dan guru 

pamong serta angket persepsi siswa terhadap kompetensi mahasiswa PPL 

matematika diketahui bahwa 1) Mahasiswa PPL  berangkat ke sekolah 

hanya pada saat jadwal mengajar saja. 2) Sebagian besar mahasiswa PPL 

tidak menyususn RPP sebelum mengajar 3) Beberapa mahasiswa PPL 

datang terlambat ke sekolah. 4) Sebagian besar siswa  yang menjadi 

responden menyatakan bahwa mahasiswa PPL mengajar dengan penuh 

kesabaran 5) Mahasiswa PPL selalu berpenampilan sopan ketika 

mengajar/ke sekolah. 

d Kompetensi Profesional 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa PPL dan guru 

pamong serta angket persepsi siswa terhadap kompetensi mahasiswa PPL 

diketahui bahwa: 1) mahasiswa PPL menguasai materi yang disampaikan, 

namun beberapa siswa menyatakan kurang bisa memahami materi yang 

disampaikan oleh mahasiswa, serta ada guru pamong yang menyatakan 

bahwa mahasiswa PPL pernah menjelaskan konsep yang salah 2) 70% 

siswa menyatakan mahasiswa PPL menerangkan dengan bahasa yang 

sederhana sehingga mudah dipahami 2) mahasiswa PPL kurang 

memahami penerapan kurikulum sekolah dalam proses pembelajaran 

matematika. 

e Kompetensi Pedagogik 

Berdasarkan hasil angket mahasiswa PPL, seluruh responden 

tidak mengaplikasikan MKDK selama PPL. Sedangkan mata kuliah ini, 

merupakan mata kuliah yang dapat membantu mahasiswa PPL matematika 

dalam memahami karakter siswa. Hasil Angket menunjukkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa PPL matematika mengajar menggunakan  

metode ekspositori, diskusi dan tanya jawab serta beberapa mahasiswa 

menyatakan bahwa mereka mengajar menggunakan metode STAD, drill 

dan menggunakan game dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa PPL dan guru 

pamong serta angket persepsi siswa terhadap kompetensi mahasiswa PPL 

diketahui bahwa  mahasiswa PPL matematika mengajar dengan metode 

mengajar yang sama setiap kali mengajar yaitu menggunakan metode 

ekspositori dan tanya jawab. Metode mengajar ekspositori lebih terpusat 

pada guru dengan minimnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. 

Metode ekspositori dapat mengaktifkan siswa jika dilakukan modivikasi. 

Tanya jawab merupakan salah satu usaha untuk memodivikasi metode 

ekspositori dalam rangka mengaktifkan siswa. Lebih lanjut sebagian besar 

siswa menyatakan bahwa mahasiswa PPL tidak menggunakan media 

secara khusus ketika menyampaikan materi.  
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Sedangkan penguasaan mahasiswa PPL matematika terhadap 

keterampilan dasar mengajar sebagai berikut 

a) Keterampilan Membuka Pelajaran 

Membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa 

agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang 

disajikan sehingga mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Sebagian besar mahasiswa responden wawancara membuka 

pelajaran dengan salam, menanyakan kesulitan yang dialami siswa 

pada pertemuan sebelumnya, dilanjutkan penyampaian materi tanpa 

menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu.  

Hasil angket persepsi siswa terhadap kompetensi mahasiswa 

PPL diketahui bahwa 57.5% siswa menyatakan mahasiswa PPL 

matematika tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan 

materi yang akan disampaikan dengan manfaat dalam dunia nyata. 

Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa di awal 

pembelajaran sangat penting dilakukan oleh guru dalam rangka 

menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa, 

memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan 

dilakukan sehingga tercipta kondisi yang mendukung proses belajar 

mengajar. 

b) Keterampilan Dasar Bertanya 

Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan 

keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Melalui 

keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih 

bermakna. Pembelajaran akan menjadi membosankan manakala 

selama berjam-jam guru menjelaskan materi pelajaran tanpa diselingi 

dengan pertanyaan, baik hanya sekedar pertanyaan pancingan, atau 

pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir. Oleh karena itu, dalam 

setiap proses pembelajaran, strategi pembelajaran apapun digunakan, 
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bertanya merupakan kegiatan yang selalu merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan. 

Sebagian besar responden wawancara menyatakan bahwa 

keterampilan dasar bertanya merupakan keterampilan dasar yang 

paling penting. Karena dengan keterampilan ini, mampu menarik 

perhatian siswa dan mengarahkan siswa. Berdasarkan hasil angket 

diketahui bahwa 70% mahasiswa PPL selalu mengajukan pertanyaan 

kepada siswa dalam proses pembelajaran sehingga mampu membuat 

siswa memahami materi yang diajarkan, serta 77.5% pertanyaan yang 

diajukan oleh mahasiswa PPL mudah dipahami dan ditangkap oleh 

siswa yang bersangkutan. 

c) Keterampilan Memberikan Penguatan 

Keterampilan dasar memberikan penguatan adalah segala 

bentuk respon yang merupakan bagian dari modivikasi tingkah laku 

guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan 

informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responnya 

yang diberikan sebagai bentuk dorongan atau koreksi. Keterampilan ini 

sangat penting dimiliki oleh seorang guru dalam rangka memberikan 

ganjaran kepada siswa sehingga siswa akan besar hati dan 

meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara, responden wawancara 

menyatakan, mereka memberikan penguatan kepada siswa dalam 

bentuk penguatan verbal (dengan kata-kata) serta penguatan dengan 

mendekati siswa. Sedangkan bentuk penguatan yang dapat dilakukan 

oleh seorang guru ada bermacam-macam, sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Ali Imron (1995:134) sebagai berikut 

7. Penguatan dengan mimik atau gerakan badan yang menyertai 
penguatan verbal 

8. Penguatan dengan cara mendekati siswa 
9. Penguatan dengan sentuhan 
10. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 
11. Penguatan dengan simbol atau benda 
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Dari hasil angket diketahui bahwa 62,5% responden 

menyatakan bahwa mahasiswa PPL selalu meberikan pujian/teguran 

kepada siswa ketika mengaja dan sebanyak 65% responden merasa 

percaya diri setelah mendapatkan pujian dari mahasiswa PPL. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa PPL cukup memiliki kemampuan 

untuk memberikan penguatan. 

d) Keterampilan Memberikan Variasi Stimulus 

Variasi stimulus merupakan keterampilan guru guna menjaga 

iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, 

sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh 

gairah dan berpartisipasi aktif dalam setiap langkah kegiatan 

pembelajaran. Keteramplan ini sangat penting dimiliki seorang guru 

dalam rangka menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan 

menarik perhatian siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar responden 

wawancara menyatakan variasi dilakukan dalam bentuk variasi suara 

serta ketika siswa ramai, mahasiswa menenangkannya dengan diam 

sejenak., menegur atau memintanya untuk maju ke depan kelas. 

Berkaitan dengan variasi metode, mahasiswa PPL tidak 

melakukannya, mereka hanya menggunakan metode ekspositori 

diselingi tanya jawab ketika mengajar. 

Berdasarkan hasil angket siswa diketahui bahwa 62,5% siswa 

menyatakan, mahasiswa PPL menyampaikan materi dengan 

memberikan penekanan pada bagian tertentu sehingga mempermudah 

dalam mengingat materi. Lebih lanjut, 30% siswa menyatakan 

mahasiswa PPL mengadakan variasi ketika mengajar. Prosentase yang 

kecil menunjukkan bahwa mahasiswa PPL matematika jarang 

mengadakan variasi dalam proses pembelajaran. Sedangkan 30% siswa 

merasa bosan/tidak bersemangat ketika diterangkan. Sedangkan 50% 

responden lainnya menyatakan sangat bersemangat ketika pelajaran 

berlangsung.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

117 

e) Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yng optimal dan 

mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu 

suasana pembelajaran. Ketika mahasiswa PPL mengajar, sebagaian 

besar siswa ramai. Menurut penuturan responden, murid ramai karena 

mereka tidak punya motivasi untuk belajar matematika, jenuh atau 

kesulitan dengan pelajaran matematika. Hal ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa PPL belum mampu menumbuhkan motivasi belajar 

siswanya. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh informasi bahwa 

mahasiswa PPL selalu berkeliling ke seluruh kelas ketika menerangkan 

dalam rangka memberikan perhatian  dan mengetahui kondisi siswa. 

Berdasarkan hasil angket persepsi siswa diketahui bahwa 

kondisi kelas ramai ketika mahasiswa PPL matematika menerangkan 

di depan kelas serta sebagian besar siswa menyatakan, mahasiswa PPL 

memperhatikan siswa yang pandai saja. Lebih lanjut, siswa 

menyatakan ketika mengajar suara mahasiswa PPL terlalu rendah, 

sehingga sering siswa kurang bisa mendengar dengan jelas. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterampilan pengelolaan kelas yang dimiliki 

oleh mahasiswa PPL matematika masih lemah. 

f) Keterampilan Menutup Pelajaran 

Menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari 

siswa serta keterkaitannya dengan  pengalaman sebelumnya, 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Responden wawancara menyatakan, 

menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan, memberikan beberapa soal (jika memungkinkan) sebagai 

evaluasi dan menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. Sedangkan 70% responden menyatakan mahasiswa PPL 
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matematika mereview materi yang diajarkan kemudian 

menyimpulkannya ketika menutup pelajaran. Pernyataan ini diperkuat 

juga dalam hasil observasi yang menunjukkan bahwa mahasiswa PPL 

Matematika menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi, 

memberikan pekerjaan rumah dan menyampaikan judul meteri yang 

akan dipelajari dalam pertemuan selanjutnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa mahasiswa PPL telah mampu menutup pelajaran sesuai dengan 

ketentuan. 

7. Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan PPL 

Data tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

mahasiswa PPL matematika diperoleh melalui angket, serta wawancara. 

Berdasarkan analisa hasil angket dapat diketahui bahwa sebagian responden 

pengisi angket mengalami permasalahan sebagai berikut 

1) Mahasiswa PPL kesulitan menjelaskan materi dan mengelola kelas  

2) Tidak mendapatkan masukan dan penilaian sebelum ujian PPL sehingga 

kurang memahami kelemahan dan kekurangannya dalam mengajar 

3) Harus berangkat setiap hari, padahal tidak ada jadwal mengajar sehingga 

waktu terbuang percuma. 

4) Kesulitan transportasi, sehingga sering terlambat datang ke sekolah 

Berdasarkan hasil wawancara dan angket persepsi siswa dapat 

diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa PPL 

dalam menjalani PPL sebagai berikut: 1) masih padatnya jam kuliah sehingga 

mengurangi fokus mahasiswa PPL 2) mahasiswa PPL belum mampu 

menerapkan KTSP dalam proses belajar mengajar matematika 3) mahasiswa 

PPL mengalami kesulitan menentukan metode pembelajaran selain 

ekspositori. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan metode pembelajaran yang 

digunakan pada saat mengajar 4) penyusunan LO menghabiskan banyak 

waktu dan dana, tetapi kurang dirasakan kemanfaatannya 5) mahasiswa PPL 

kesulitan menentukan jenis media yang dapat mempermudah penyampaian 

materi 6) supervisi klinis tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang ada.  
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Berkaitan dengan beberapa permasalahan yang disampaikan, 

mahasiswa berharap 1) PPL dilakasanakan pada waktu yang tidak berbenturan 

dengan kuliah 2) Penyusunan Laporan Observasi diperluas menjadi 

penyusunan Laporan Program Pengalaman Lapangan sehingga 

kemanfaatannya dapat terasakan 3) Supervisi klinis dapat terlaksana 

sebagaimana ketentuan yang ada. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini sudah diupayakan seoptimal mungkin 

sehingga diperoleh data yang paling akurat. Namun demikian, masih dirasakan 

terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan dari penelitian ini, antara lain : 

1. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui metode angket, wawancara, 

dan dokumentasi. Akan tetapi, terdapat indikasi bahwa dalam mengisi 

angket khususnya angket mahasiswa kebanyakan responden lebih memilih 

jawaban yang paling ideal dan tidak menjawab sesuai kondisi yang 

sebenarnya. Hal ini berakibat pada saat dilakukan trianggulasi data, terdapat 

perbedaan jawaban yang mencolok antara hasil angket siswa, angket 

mahasiswa, wawancara mahasiswa dan guru pamong, maupun dokumentasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data-data 

yang lebih akurat dan sejalan yang diperoleh melalui angket siswa, 

wawancara mahasiswa, serta dokumentasi. 

2. Terdapat beberapa ketidaksesuian antara jawaban narasumber pada saat 

wawancara dengan hasil angket maupun dokumentasi. Oleh karena itu, 

peneliti hanya menggunakan data-data yang sejalan dari ketiga metode 

pengumpulan data tersebut. 
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