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ABSTRAK 

Endrayani, Chrisna Urma. 2011. ” Persepsi Guru pamong terhadap kompetensi 
Profesional Mahasiswa Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Pada 
Pelaksanaan PPL tahun 2009 dan 2010 Se Kabupaten Semarang” . 
Skripsi, Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, 
Universitas  Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Dra.Musdalifah, 
M.Si, Dosen Pembimbing II Dra. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd 

  
Kata Kunci :  Persepsi Guru Pamong, Kompetensi profesional. 
Profesionalitas seorang guru ditentukan oleh empat kompetensi, yaitu kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi professional. 
Penelitian ini akan mengungkap kompetensi profesional yang tampak dalam 
proses pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan menurut persepsi guru 
pamong. Kompetensi Profesional yang akan diungkap mengenai(1)Bagaimanakah 
persepsi guru pamong tentang tingkat kemampuan mahasiswa PPL dalam 
menguasai struktur dan materi bidang studi?(2)Bagaimanakah persepsi guru 
pamong tentang tingkat kemampuan mahasiswa PPL dalam menguasai dan 
memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan komunikasi dalam 
pembelajaran?(3)Bagaimana persepsi guru pamong tentang tingkat kemampuan 
mahasiswa PPL dalam mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi? Tujuan 
penelitian ini ialah(1)Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi mahasiswa PPL 
dalam menguasai struktur dan materi bidang studi Tata Busana dan Tata 
Boga.(2)Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi mahasiswa PPL dalam 
menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan 
komunikasi dalam pembelajaran bidang studi Tata Busana dan Tata 
Boga.(3)Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi mahasiswa PPL dalam 
mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi Tata Busana dan Tata Boga. 
Manfaat penelitian ini adalah (1)Bagi Mahasiswa,dapat digunakan sebagai salah 
satu pendorong mahasiswa sebagai calon guru yang nantinya dapat menjadi guru 
yang memliki kompetensi profesional.(2)Bagi Guru Pamong,dapat digunakan 
sebagai masukan yang berfungsi sebagai umpan balik atas pelaksanaan 
PPL.(3)Bagi dosen pembimbing,dapat digunakan sebagai salah satu pedoman 
untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa. 

Populasi penelitian ini adalah guru yang menjadi pamong belajar saat PPL 
mahasiswa jurusan TJP di SMK Se Kabupaten Semarang tahun 2009 dan 2010 
sejumlah 25 guru pamong. Metode pengumlan data menggunakan angket (metode 
utama), observasi, dokumentasi,dan wawancara. Metode analisis yang digunakan 
adalah uji analisis deskriptif presentase 

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan mahasiswa PPL dalam 
menguasai struktur dan materi bidang studi adalah cukup baik ( 43,91 %). 
Kemampuan mahasiswa PPL dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi  dan komunikasi pembelajaran adalah baik ( 44.95%). 
Kemampuan mahasiswa PPL dalam mengoraganisasikan kurikulum bidang studi 
adalah cukup baik ( 41,89%). 

Simpulan penelitian ini adalah Persepsi guru pamong tentang kemampuan 
mahasiswa Jurusan TJP yang melaksanakan PPL dalam penguasaan struktur 
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materi bidang studi adalah cukup baik. Persepsi Guru Pamong tentang 
kemampuan mahasiswa Jurusan TJP yang melaksanakan PPL dalam pemanfaatan 
dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi dalam 
pembelajaran adalah baik. Persepsi guru pamong tentang kemampuan mahasiswa 
Jurusan TJP yang melaksanakan dalam mengorganisasi kurikulum bidang studi 
adalah cukup baik. Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan :(1) Perlunya 
ditingkatkan kemampuan mahasiswa PPL Jurusan TJP dalam mengasah 
kemampuan mengajarnya. (2) Perlunya ditambahkan bekal yang lebih untuk 
mahasiswa PPL UNNES untuk tahun tahun selanjutnya dengan pengayaan 
kemampuan mengajar sebelum dimulainya program PPL. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Peranan Pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara 

menyeluruh, yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. 

Pembangunan tidak mungkin berhasil jika tidak melibatkan manusianya sebagai 

pelaku dan sekaligus sebagai tujuan pembangunan. Peranan pendidikan ini 

didukung oleh Hamalik (2006 : 6) yang menyatakan: 

Untuk mensukseskan pembangunan perlu ditata suatu sistem 
pendidikan yang relevan. Sistem pendidikan dirancang dan 
dilaksanakan oleh orang–orang yang ahli dalam bidangnya. Tanpa 
keahlian yang memadai maka pendidikan sulit berhasil. Keahlian yang 
dimiliki oleh tenaga pendidikan, tidak dimiliki oleh warga masyarakat 
pada umumnya, melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu 
yang telah menjalani pendidikan guru secara berencana dan 
sistematik.  
 
Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, setiap calon tenaga 

kependidikan perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga peranan 

pendidikan dalam konteks pembangunan dapat terwujud. Menurut pendapat 

Hamalik (2006: 7) menyatakan  “seorang calon guru seharusnya telah menempuh 

program pendidikan guru pada suatu lembaga pendidikan keguruan tertentu.” Kita 

menyadari bahwa terdapat juga tenaga pengajar yang bukan berasal dari lembaga 

kependidikan keguruan. Tenaga pengajar yang bukan berasal dari lembaga 

pendidikan ini dapat menjadi guru dengan melaksanakan pendidikan Akta 4 

sehingga mendapat sertifikat untuk mengajar. Dengan demikian perlu 

diperhatikan bahwa hal tersebut dapat menjadi salah satu pendorong bagi UNNES 



2 
 

 

sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk lebih 

meningkatkan keprofesionalan calon lulusan tenaga pengajar. Sehingga dapat 

melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik maupun pengajar dengan sebaik-

baiknya. 

Peningkatkan mutu pendidikan yang ada disetiap jenjang pendidikan, mutu 

guru merupakan prioritas utama termasuk peningkatan para calon guru. Salah satu 

tugas Universitas Negeri Semarang (UNNES) menyiapkan tenaga kependidikan, 

yang terdiri dari : tenaga pembimbing, tenaga pengajar, tenaga pelatih dan tenaga 

kependidikan. Perwujudan dalam mempersiapkan tenaga pendidikan dilakukan 

dengan memberikan bekal ilmu-ilmu kependidikan dan mata kuliah micro 

teaching sebagai sarana untuk berlatih mengajar. Pelaksanaan micro teaching 

dilakukan selama 1 semester, setiap mahasiswa diharapkan dapat berlatih 

mengajar sebanyak 4 kali pelaksanaan.  Mahasiswa yang mengikuti micro 

teaching ini diharuskan untuk menampilkan kompetensi mengajar dan 

keterampilan-keterampilan mengajar. Micro teaching merupakan persiapan awal 

untuk menuju proses pembentukan kompetensi calon tenga kependidikan melalui 

pelaksanaan PPL, hal ini didukung dalam Pedoman PPL. (2009: 3) yang 

menyatakan “ Kompetensi calon tenaga kependidikan sebagai tenaga pengajar, 

tenaga pembimbing, tenaga pelatih dan tenaga kependidikan wajib mengikuti 

proses pembentukan kompetensi melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL)”. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah pelatihan untuk menerapkan 

teori yang diperoleh dalam semester-semester sebelumnya, sesuai dengan 
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persyaratan yang telah diterapkan agar mahasiswa PPL memperoleh pengalaman 

dan keterampilan lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

disekolah atau tempat latihan lainnya. Untuk menerapkan dalam pendidikan dan 

pengajaran diperlukan pendidik (calon guru) yang berkualitas tinggi, baik dalam 

penguasaan materi maupun praktik serta mampu mentransfer ilmu kepada peserta 

didik dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap profesi kependidikan. 

Pembentukan kompetensi dalam pelaksanaan PPL meliputi  empat kompetensi, 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

kompetensi professional. (pedoman PPL. 2009: 3) 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik, yang terdiri dari kemampuan memahami 

peserta didik, kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, 

kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran, kemampuan membantu 

pengembangan peserta didik dan kemampuan mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dipunyai. Kompetensi Profesional merupakan kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

standar nasional. Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali serta masyarakat sekitar. Kompetensi kepribadian 

adalah kepribadian yang harus melekat pada pendidik yang merupakan pribadi 
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yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia serta dapat 

dijadikan teladan bagi peserta didik. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan dalam waktu tiga bulan 

merupakan waktu yang sangat singkat untuk menerapan seluruh pengetahuan 

yang didapatkan dalam perkuliahan. Pada saat Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL), mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dan guru 

pamong. Berdasarkan buku pedoman PPL (Pedoman PPL. 2009:10), tugas 

seorang guru pamong ialah  sebagai berikut  

membimbing secara proporsional, jika mahasiswa menemui kesulitan 
dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
memberikan masukan/penjelasan secara proporsional jika materi 
pelajaran yang diajarkan mahasiswa ada yang kurang tepat atau salah; 
mencatat kemajuan mahasiswa dalam melaksanakan praktik 
pengajaran dan memberikan pengarahan seperlunya untuk 
mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan PPL; 
membimbing mahasiswa praktikan untuk melaksanakan kegiatan non-
pengajaran. Karena guru pamong sering berhadapan langsung dengan 
mahasiswa praktikan sehingga guru pamong mengetahui segala gerak 
gerik mahasiswa praktikan selama melakukan praktik di sekolahan. 
 

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan PPL, tidak semua mahasiswa PPL 

memperhatikan dan melaksanakan kompetensi profesional yang meliputi 

penguasaan stuktur dan materi bidang studi, menguasai dan memanfaatkan 

teknologi informasi komunikasi dan komunikasi dalam pembelajaran serta 

pengorganisasian materi kurikulum bidang studi. Dengan demikian perlu adanya 

sarana untuk mengetahui persepsi guru pamong tentang kompetensi Profesional 

mahasiswa PPL. 

Alasan yang mendasari pemilihan judul ialah sebagai berikut: 
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1.1.1 Kompetensi yang harus dimiliki oleh calon tenaga kependidikan salah 

satunya ialah kompetensi profesional. 

1.1.2 Kompetensi Profesional meliputi penguasaan struktur dan materi bidang 

studi, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan 

komunikasi pembelajaran serta pengorganisasian materi kurikulum bidang studi, 

tidak semua mahasiswa PPL melaksanakan secara optimal. 

1.1.3 Perlu adanya sarana untuk mengetahui persepsi guru pamong tentang 

kompetensi profesional mahasiswa PPL. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: 

“Persepsi Guru Pamong Terhadap Kompetensi Profesional Mahasiswa 

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Pada Pelaksanaan PPL  tahun 2009 dan 

2010 Se Kabupaten Semarang” 

 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Bagaimanakah persepsi guru pamong tentang tingkat kompetensi 

mahasiswa PPL dalam menguasai struktur dan materi bidang studi Tata Busana 

dan Tata Boga ? 

1.2.2 Bagaimanakah persepsi guru pamong tentang tingkat kompetensi 

mahasiswa PPL dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi 

komunikasi dan komunikasi dalam pembelajaran bidang studi Tata Busana dan 

Tata Boga? 
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1.2.3 Bagaimana persepsi guru pamong tentang tingkat kompetensi 

mahasiswa PPL dalam mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi Tata 

Busana dan Tata Boga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian. 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi mahasiswa PPL dalam 

menguasai struktur dan materi bidang studi Tata Busana dan Tata Boga. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi mahasiswa PPL dalam 

menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran bidang studi Tata Busana dan Tata Boga. 

1.3.3 Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi mahasiswa PPL dalam 

mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi Tata Busana dan Tata Boga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

Dapat digunakan sebagai salah satu pendorong mahasiswa sebagai calon guru 

yang nantinya dapat menjadi guru yang memliki kompetensi profesional. 

1.4.2 Bagi Guru Pamong 

Dapat digunakan sebagai masukan yang berfungsi sebagai umpan balik atas 

pelaksanaan PPL. 

1.4.3 Bagi dosen pembimbing 

Dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengarahkan dan 

membimbing mahasiswa. 
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1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Persepsi 

Menurut Leavitt dalam Alex (2009:445), “Persepsi (perception) dalam arti 

sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan 

dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang 

memandang atau mengartikan sesuatu”. 

Menurut Mulyana , 2009:446 
Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, 
kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang 
menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang 
lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin 
mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi dan sebagai 
konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau 
kelompok identitas. 
Menurut Jalaluddin Rakhmat (2005:51), Persepsi adalah pengalaman 
tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh 
dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 
 
Pada penelitian ini persepsi dalam pelaksanaan PPL ialah bagaimana guru 

pamong memberikan pandangan berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

1.5.2 Guru (Guru Pamong) 

Guru atau bisa disebut guru pamong adalah guru di SLTP/SLTA yang ditugasi 

membimbing mahasiswa calon guru selama mengikuti PPL (Wardani dan 

Suparno, 1994: 26). 

Pada penelitian ini, yang dimaksud guru pamong adalah guru di SMK yang 

telah memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun dan telah mengikuti 

kegiatan orientasi tentang PPL, sehingga dapat memahami tugas-tugasnya. 

1.5.3 Kompetensi Profesional 
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Kompetensi merupakan perpaduan dari nilai pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Mulyasa, 

2005: 37). Mc. Ashan ( 1981: 45 ) mengemukakan bahwa kompetensi sebagai 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang 

telah menjadi bagian dari dirinya. Sehingga dapat melakukan perilaku kognitif, 

afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya dalam (Mulyasa. 2005:38) 

Kompetensi diartikan kemampuan atau kecakapan. Orang yang berkompeten 

yaitu orang yang memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya dengan cara yang diinginkan. Hamalik (2002:36) 

menyatakan “guru yang berkompeten akan lebih mampu menciptaan lingkungan 

belajar yang efektif, menyenangkan dan akan lebih mampu mengelola kelasnya 

sehingga para siswa berada pada tingkat optimal”. 

Dalam hubungannya dengan guru sebagai tenaga profesional, kompetensi 

menunjukkan pada kemampuan guru (calon guru) dalam melaksanakan tugas –

tugas kependidikan sesuai dengan spesifikasi tertentu. Dari pengertian diatas, 

dapat dikatakan bahwa kompetensi seorang guru adalah kemampuan atau 

kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005, dan 

Johnson (1980) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Setiap kompetensi 

memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran, sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan baik dan tujuan pendidikan dapat terwujud. 
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Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik, yang terdiri dari kemampuan memahami peserta didik, kemampuan 

merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi 

pembelajaran, kemampuan membantu pengembangan peserta didik dan 

kemampuan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dipunyai. Kompetensi 

Profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Kompetensi sosial 

adalah kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali serta masyarakat 

sekitar. Kompetensi kepribadian adalah kepribadian yang harus melekat pada 

pendidik yang merupakan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, 

berakhlak mulia serta dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. 

  Kompetensi profesional yang akan di ungkap dalam penelitian ini ialah 

kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam melaksanakan Praktik 

Pengalamaan Lapangan dalam  menguasai struktur dan materi bidang studi, 

menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran serta mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. 

Penguasaan struktur dan materi bidang studi antara lain (1) Menguasai bahan 

kurikulum bidang studi, (2) Mengungkap isi buku –buku teks kurikulum bidang 

studi, (3) menguasai dan mempelajari aplikasi bidang ilmu kedalam bidang ilmu 

lain. Penguasaan dan Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran antara lain (1) Penggunaan media dalam 
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pembelajaran yang dapat menarik siswa, (2) Penggunaan metode pembelajaran 

yang sesuai tujuan pembelajaran, (3) Memberikan motivasi kepada siswa, (4) 

Bersikap terbuka kepada siswa, (5) Menampilkan kegairahan dan kesungguhan 

dalam kegiatan mengajar dan pelajaran yang diajarkan. Pengorganisaikan materi 

Kurikulum bidang studi antara lain (1) Pengorganisasian waktu, ruang, bahan, dan 

perlengkapan pengajaran, (2) Berlatih menggunakan lingkungan sebagi sumber 

belajar, (3) Memonitor proses belajar siswa, (4) Mengelola interaksi perilaku 

dalam kelas. 

1.5.4 Praktik Pengalaman lapangan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah semua kegiatan kurikuler yang 

harus dilakukan oleh mahasiswa PPL, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori 

yang diperoleh semester-semester sebelumnya, sesuai dengan persyaratan yang 

telah ditetapkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman dan keterampilan 

lapangan dalam penyelenggaraan di sekolahan atau tempat latihan lainnya 

(Pedoman PPL 2009:3). 

Tujuan dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah membentuk 

mahasiswa praktikan agar menjadi calon guru tenaga pendidikan yang 

professional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi, 

yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

professional dan kompetensi sosial (Pedoman PPL,2009:3 ). 

Pada buku Pedoman PPL (2009:4) bahwa sasaran Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) adalah agar mahasiswa memiliki seperangkat pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan 
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kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial. 

Prinsip pelaksanaan PPL berdasarkan Pedoman PPL (2009:4) adalah bahwa 

PPL dilaksanakan atas dasar tanggung jawab bersama antara Universitas Negeri 

Semarang dengan sekolah/tempat latihan.   

Berdasarkan Buku Pedoman PPL (2009:5) pengelolaan Praktik Pengalaman 

Lapangan dilaksanakan melalui kerjasama yang terpadu dan terarah oleh semua 

pihak yang terkait sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman 

Lapangan, yaitu Kelompok Pembina meliputi pimpinan UNNES dan pimpinan 

Dinas Pendidikan dan Departemen, Kelompok Pelaksana meliputi dalam 

lingkungan UNNES dan di luar lingkungan UNNES.  

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi, dan bagian akhir. 

1.6.1 Bagian Pendahuluan  

Menguraikan halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan 

keaslian tulisan, abstrak, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi  

Terdiri dari 5 bab yaitu  

1.6.2.1 Bab 1 Pendahuluan  

Menyajikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 
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Guna pendahuluan dalam skripsi ini adalah mengantarkan permasalahan yang 

dibahas. 

1.6.2.2 Bab 2 Landasan Teori  

Menyajikan materi- materi yang mendukung dan melandasi 

penelitian,serta kerangka berfikir. Landasan teori mengungkap tentang: Persepsi 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, persepsi guru pamong tentang 

kompetensi profesional, guru pamong, kompetensi profesional, praktik 

pengalaman lapangan.  

Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berpikir untuk melakukan 

penelitian dan sebagai pegangan dalam melaksanakan penelitian. 

1.6.2.3 Bab 3 Metodologi Penelitian  

Menjelaskan tentang cara yang akan ditempuh dalam pelaksanaan 

penelitian, penentuan populasi, sampel penelitian, teknik sampel, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan metode 

analisis data. 

1.6.2.4 Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Menyajikan data penelitian secara garis besar serta pembahasan sehingga 

mempunyai arti. 

1.6.2.5 Bab 5 Penutup 

Menyajikan rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisa dan 

pembahasan. Saran menguraikan tentang perbaikan atau masukan dari peneliti 

untuk perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. 
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1.6.3 Bagian akhir skripsi 

Menyajikan tentang daftar pustaka dan lampiran. 

1.6.3.1 Daftar pustaka  

Menyajikan tentang daftar buku yang berkaitan dengan penelitian. 

1.6.3.2 Lampiran 

Menyajikan kelengkapan- kelengkapan skripsi, memperjelas data, 

perhitungan data, dan dokumentasi. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Persepsi Guru Pamong Terhadap Kompetensi Profesional 

2.1.1 Pengertian Persepsi dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut Alex (2009:445), Persepsi (perception) dalam arti sempit ialah 

penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas 

ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu. 

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, 

kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan 

kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi 

derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering 

mereka berkomunikasi dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung 

membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas ,menurut Alex (2009:446). 

Menurut Alex (2009:446), persepsi dapat didefinisikan sebagai proses 

menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, 

dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra atau data. 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). 

Itulah pengertian persepsi menurut Desiderato dalam Jalaluddin Rakhmat 

(2005:51). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dalam Jalaluddin Rakhmat 

(2005:52) ialah 

2.1.1.1 Perhatian (Attention) 

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli 

menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Apa yang 

kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal. Faktor 

situsional terkadang disebut sebagai determinan perhatian yang bersifat eksternal 

tau penarik perhatian (attention getter). Stimuli diperhatikan karena mempunyai 

sifat-sifat yang menonjol, antara lain: gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan 

pengulangan. Faktor personal atau internal dalam diri kita yang mempengaruhi 

persepsi ialah faktor biologis, faktor sosiopsikologis, motif sosiogenis. 

Dengan adanya mahasiswa PPL Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi  

Program keahlian Tata Busana dan Tata Boga dalam mengajar, berkomunikasi di 

dalam maupun luar kelas membentuk rangkaian proses yang menciptakan 

perhatian. Inilah yang diperhatikan oleh guru pamong. 

2.1.1.2 Faktor-faktor fungsional 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-

hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang 

menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakter orang yang 

memberikan respons pada stimuli. Krech dan Crutchfiled merumuskan dalil 

persepsi yang pertama: Persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini 

berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya 

objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. 
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2.1.1.3 Faktor-faktor struktural 

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan 

efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Para psikolog 

Gestalt, seperti kohler, Wartheimer (1959), dan Koffka, merumuskan prinsip-

prinsip persepsi yang bersifat struktural. Prinsip-prinsip ini kemudian terkenal 

dengan teori Gestalt. Menurut teori Gestalt bila kita mempersepsikan sesuatu, kita 

mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya, 

lalu menghimpunnya. Dengan kata lain, bagian–bagian medan yang terpisah (dari 

medan persepsi) berada dalam interdependensi yang dinamis (yakni dalam 

interaksi), dan arena itu dinamika khusus dalam interaksi ini menentukan 

distribusi fakta dan kualitas lokalnya. Maksud Kohler, jika kita ingin memahami 

suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah; kita harus 

memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Untuk memahami seseorang, kita 

harus melihatnya dalam konteksnya, dalam lingkungannya, dalam masalah yang 

dihadapi. 

Guru Pamong menentukan persepsi terhadap kompetensi profesional 

Mahasiswa PPL Jurusan Teknolgi jasa dan Produksi tahun 2009 dan 2010 secara 

keseluruhan. 

2.1.2 Persepsi guru pamong terhadap kompetensi profesional. 

Dari penjelasan di atas, kompetensi profesional, persepsi merupakan salah 

satu bagian terpenting dalam pelaksanaan PPL karena dalam proses pelaksanaan 

PPL terjadi interaksi antara guru pamong dan mahasiswa PPL, dimana guru 
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pamong menerima informasi sebagai rangsang dan kemudian merespon masukan 

tersebut dengan melibatkan pengalaman-pengalaman objek yang berkaitan dengan 

informasi yang diterimanya. Melalui latihan mengajar dengan menerapkan salah 

satu kompetensi yaitu kompetensi profesional maka guru pamong dapat 

mengenal, memberi penilaian dan menarik kesimpulan tentang 

informasi/rangsang yang diterimanya. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah faktor 

perhatian. Maka dalam proses latihan mengajar di dalam kelas,  bagaimana 

seorang guru praktikan menerapkan kompetensi profesionalnya sangat 

menentukan persepsi guru pamong terhadap mahasiswa PPL.  Berdasarkan 

pengalaman dalam pelaksanaan PPL tahun 2009 dan 2010 se Kabupaten 

Semarang, Guru pamong memiliki peranan penting dalam pembentukan 

kompetensi profesional mahasiswa PPL program studi PKK Tata Busana dan 

PKK Tata Boga.   

Dengan demikian, melalui persepsi guru pamong inilah dapat diketahui 

tingkat kompetensi Profesional mahasiswa program studi PPK Tata Busana dan 

Tata Boga dalam pelaksanaan PPL se Kabupaten Semarang tahun 2009 dan 2010. 

2.2 Guru ( Guru Pamong) 

Guru atau bisa disebut guru pamong adalah guru di SLTP/SLTA yang 

ditugasi membimbing mahasiswa calon guru selama mengikuti PPL (Wardani dan 

Suparno, 1994: 26). 
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Pada penelitian ini, yang dimaksud guru pamong adalah guru di SMK 

yang telah memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun dan telah mengikuti 

kegiatan orientasi tentang PPL, sehingga dapat memahami tugas-tugasnya. 

2.3 Kompetensi Profesional 

Kompetensi diartikan kemampuan atau kecakapan. Orang yang 

berkompeten yaitu orang yang memiliki kemampuan atau kecakapan dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban dengan cara yang diinginkan. 

Gordon (1988:108) menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang 

terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut: 

2.3.1 Pengetahuan (knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif 

misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar 

dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai kebutuhan. 

2.3.2 Pemahaman (understanding) yaitu kedalamanan kognitif dan 

afektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan 

melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang 

karakteristik dan kondisi perserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran 

secara efektif dan efisien. 

2.3.3 Kemampuan (skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu 

untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya 

kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk 

memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. 
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 2.3.4 Nilai (value) adalah sumber standar perilaku yang telah diyakini 

secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku 

guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain). 

2.3.5 Sikap (attitude) yaitu perasaan ( senang,tidak senang, suka tidak 

suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya 

reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji dan 

sebagainya. 

2.3.6 Minat (interest) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan. Misalnya Minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. 

Hamalik (2006:36) mengatakan “guru yang berkompeten akan lebih 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan 

lebih mampu mengelola kelasnya sehingga para siswa berada pada tingkat 

optimal”. 

Program studi PKK Tata Busana dan Tata Boga merupakan program studi 

yang harus memiliki kemampuan pengetahuan sekaligus praktik. Terkait dengan 

ranah –ranah dalam kompetensi seorang calon pengajar bidang studi diharapkan: 

(1) Dalam ranah pengetahuan misalnya mahasiswa PPL menemukan bahwa 

peserta didik memerlukan sarana untuk mengetahui bermacam-macam bentuk 

tubuh dan dalam proses pembelajarannya mahasiswa PPL Tata Busana dapat 

membuat daftar gambar macam-macam bentuk tubuh lengkap dengan 

penjelasannya, sedangkan untuk mahasiswa PPL Tata Boga dapat membuat 

gambar macam-macam potongan sayur lengkap dengan penjelasannya jika 

menemukan bahwa peserta didik memerlukan pengetahuan mengenai aneka 
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potongan sayur. (2) ranah pemahaman misalnya mahasiswa PPL Tata Busana dan 

Tata Boga dapat memahami dengan baik karakteristik dan kondisi peserta didik 

sehingga saat proses menjelaskan macam-macam bentuk tubuh dan aneka 

potongan sayur dapat berjalan efektif dan efisien, (3) ranah kemampuan misalnya 

mahasiswa PPL Tata Busana dan Tata Boga memiliki kreatifitas dalam memilih 

dan membuat alat peraga untuk menjelaskan macam-macam bentuk tubuh dan 

aneka potongan sayur, salah satunya membuat gambar macam-macam bentuk 

tubuh dan aneka potongan sayur dengan menggunakan bentuk gambar 3 dimensi. 

Hal tersebut dapat menarik  peserta didik untuk belajar, (4) ranah  nilai misalnya 

perilaku keterbukaan mahasiswa PPL Tata Busana dan Tata Boga terhadap kritik 

dan masukan dari  guru pamong dan peserta didik,  (5) ranah sikap misalnya saat 

mahasiswa PPL Tata Busana dan Tata Boga mengajar dan mendapat 

permasalahan yang datangnya dari luar maupun dari dalam  kelas, mahasiswa 

dapat dengan bijak mengelola perasaannya sehingga tidak mempengaruhi dalam 

proses belajar, (6) dan dalam ranah minat, ranah kompetensi ini ialah 

kecenderungan mahasiswa PPL Tata Busana dan Tata Boga untuk mempelajari 

sesuatu yang diminati dan memiliki potensi bahwa hal yang diminati mahasiswa 

PPL yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar.  

Guru merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran yang ikut 

berperan dalam pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang 

pembangunan, oleh karena itu guru dituntut dapat berperan aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga professional. Dalam hal ini guru 
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tidak hanya berperan sebagai “pengajar” tetapi juga sebagai pendidik dan 

pembimbing (Nur’aini. 2008:21). 

Dalam proses belajar mengajar, seorang guru memerlukan strategi belajar 

mengajar. Menurut Djamarah (2002: 5), menyatakan sebagai berikut; 

secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar 
haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 
ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar stategi bisa diartikan 
sebagai pola–pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan 
kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 
 

Ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal 

berikut (1) Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. 

(2) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. (3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan 

teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. (4) 

Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan sehingga dapat 

dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar 

mengajar yang selanjutannya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan 

sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan (Djamarah. 2002:6-7). 

Sudjana (2001:37-38) mengemukakan Strategi Kegiatan Pembelajaran 

dapat ditinjau berdasarkan pengertian sempit dan pengertian secara luas. Secara 

sempit strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pengertian secara luas strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai penetapan semua aspsek yang berkaitan 
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dengan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk didalamnya adalah 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap proses, hasil, dan pengaruh 

kegiatan pembelajaran. 

Ada dua Strategi Pembelajaran: 

2.3.1.1 Strategi Pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik    

adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada peseta didik untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian pembelajaran.  

Ciri-ciri Strategi Pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik adalah 

sebagai berikut (1) Pembelajaran penitik beratkan pada keaktifan peserta didik.(2) 

Kegiatan belajar dilakukan secara kritis dan analitik. (3) Motifasi belajar relatif 

tinggi. (4) Pendidik hanya berperan sebagai pembantu (fasilitas) peserta didik 

dalam melakukan kegiatan belajar, menyediakan waktu yang memadai (relatif 

lama) dan memerlukan dukungan sarana belajar yang lengkap.  

Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam pelaksanaan 

PPL Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Program Studi Tata Busana dan Tata 

Boda  ialah mahasiswa PPL dalam mengajar diharapkan mengutamakan keaktifan 

peserta didik, kegiatan belajar yang kritis dan dinamis, memberikan motifasi 

belajar, menyediakan waktu yang memadai serta sarana yang belajar yang 

lengkap misalnya untuk program studi Tata Busana menyediakan fragmen 

pembuatan saku saat proses pembelajaran pembuatan macam –macam saku, 

sedangkan untuk Progam studi Tata Boga mahasiswa PPL dapat membuat contoh 
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macam –macam potongan sayur saat proses belajar membuat macam-macam 

potongan sayur.  

2.3.1.2  Strategi Pembelajaran yang berpusat pada Pendidik 

Adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan terhadap pentingnya 

aktifitas pendidik dalam mengajar atau membelajarkan peserta didik. 

Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran 

dilakukan dan dikendalikan oleh pendidik sedangkan peserta didik berperan 

sebagai pengikut kegiatan yang ditampilkan pendidik. 

Salah satu tugas guru yang utama adalah menyampaikan materi 

pembelajaran. Untuk itu guru harus bisa memilih mengembangkan, 

mengorganisir, materi yang akan disampaikan pada siswa, agar materi tersebut 

dapat diterima, dicerna, atau dipelajari siswa sesuai dengan tujuan atau 

kemampuan yang diharapkan. Materi pengajaran bukan semata-mata semua 

materi yang tertera di buku sumber atau lainnya, tetapi materi atau komponen lain 

yang perlu dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, yang 

diklasifikasikan dalam tiga kawasan yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Materi pelajaran yang berada pada kawasan kognitif pada umumnya materi yang 

ada hubungannya dengan kemampuan yang paling dasar sampai pada yang paling 

tinggi yaitu mulai dari mengingat, memahami, menerapkan. menganalisis, 

mensistesis dan mengevaluasi.  Materi pembelajaran pada kawasan afektif intinya 

adalah materi pembelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, sikap dan 

perilaku atau perbuatan seseorang. Sedangkan materi kawasan psikomotorik 

merupakan suatu proses yang kontinyu, sehingga tidak bisa berhenti pada tahap 
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tertentu. Sesuatu yang berhubungan dengan keterampilan tertentu 

(Nur’aini,2008:27-28). Dalam kaitannya dengan bidang Tata Busana bahwa 

materi yang disampaikan merupakan materi kawasan psikomotorik, yang 

berhubungan dengan alat, keterampilan motorik, gerakan yang membutuhkan 

koordinasi otot. 

Dalam proses belajar mengajar, ada dua unsur yang amat penting adalah 

metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode pengajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas 

dan respon yang diharapkan siswa setelah pembelajaran berlangsung dan konteks 

pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian dikatakan bahwa 

salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru (Arsyad,2006:15) 

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Hamalik dalam Arsyad (2006: 16) 

bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat 

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pelajaran saat ini. 



25 
 

 

Media sumber belajar adalah alat bantu yang berguna dalam kegiatan 

belajar-mengajar. Alat bantu dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat 

disampaikan guru melalui kata-kata atau kalimat. Keefektifitas daya serap anak 

didik terhadap bahan pelajaran yang sulit dan rumit dapat terjadi dengan bantuan 

alat bantu. Kesulitan anak didik memahami konsep dan prinsip tertentu dapat 

diatasi dengan bantuan alat bantu. Bahkan alat bantu diakui dapat melahirkan 

umpan balik yang baik dari anak didik. Dengan memanfaatkan taktik alat bantu 

yang akseptabel, guru dapat menggairahkan belajar anak didik 

(Djamarah,2002:3). 

Mahasiswa PPL dengan program studi Tata Busana dan Tata Boga 

memiliki kesempatan dalam mengembangkan kreatifitas pada pemilihan media 

belajar. Misalnya untuk program studi Tata Busana media belajar yang dapat 

dibuat ialah dengan fragmen saat menjelaskan cara membuat dan menjahit bagian 

dari suatu busana. Sedangkan untuk program studi Tata Boga, mahasiswa PPL 

dapat membawa contoh potongan bahan rempah-rempah saat menjelaskan 

kegunaan masing-masing bahan masakan tersebut. 

Metode mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar 

mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik, akan 

ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu metode yang sesuai dengan 

tujuan. Itu berarti tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan penggunaan 

metode yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan yang terpatri di dalam 

suatu tujuan. Metode yang dapat dipergunakan dalam kegiatan belajar-mengajar 

bermacam-macam. Penggunaannya tergantung dari rumusan tujuan. Dalam 
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mengajar, jarang ditemukan guru menggunakan satu metode, tetapi kombinasi 

dari dua atau beberapa macam metode. Penggunaan metode gabungan 

dimaksudkan untuk menggairahkan belajar anak didik. Dengan bergairahnya 

belajar, anak didik tidak sukar untuk mencapai tujuan pengajaran. Karena bukan 

guru yang memaksakan anak didik untuk mencapai tujuan, tetapi anak didiklah 

dengan sadar untuk mencapai tujuan (Djamarah. 2002:3-4). 

Kriteria pemilihan metode pembelajaran yang dikemukan oleh Nur’aini 

(2008:31) ialah mempertimbangkan: Tujuan pembelajaran, meteri pelajaran, 

besarnya kelas, karakteristik siswa, kemampuan guru, fasilitas yang tersedia, 

waktu yang tersedia. 

Terdapat berbagai macam metode-metode pembelajaran yaitu metode 

Ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode 

diskusi, metode praktikum, metode resitasi/pemberian tugas, metode pemecahan 

masalah/problem solving, metode karya wisata, metode proyek, metode kerja 

kelompok, metode panel, metode seminar, metode sosiodrama dan bermain peran, 

metode stimulasi, metode sumbang saran, dan metode tutorial. Sedangkan metode 

yang sesuai dengan materi kawasan psikomotorik untuk Progam Studi PKK Tata 

Busana dan Tata Boga ialah metode ceramah, metode demonstrasi, metode 

eksperimen, metode praktikum, metode kerja kelompok. 

Terkait dengan guru sebagai tenaga professional, kompetensi 

menunjukkan pada kemampuan guru (calon guru) dalam melaksanakan tugas –

tugas kependidikan sesuai dengan spesifikasi tertentu. Dari pengertian diatas, 

dapat dikatakan bahwa kompetensi seorang guru adalah kemampuan atau 
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kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. 

Dalam Kompetensi Profesional terdapat 10 kompetensi dasar yang harus 

dikuasai oleh seorang guru menurut Hamalik (2008:52-58). Kesepuluh 

kompetensi dasar tersebut jika dijabarkan adalah sebagai berikut: 

2.3.2.1 Kemampuan menguasai bahan 

Kemampuan menguasai bahan yang dimaksud ialah kemampuan menguasai 

bahan bidang studi dan kurikulum sekolah serta menguasai bahan pendalamannya. 

Untuk dapat menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah perlu adanya 

pengkajian bahan kurikulum bidang studi, pengkajian isi buku-buku teks yang 

dipergunakan serta mengikuti saran-saran kegiatan yang telah dikemukakan. 

Menguasai bahan pedalaman/aplikasi bidang studi memerlukan ilmu yang 

relevan, mempelajari aplikasi bidang ilmu kedalam bidang ilmu lain serta 

mempelajari cara menilai kurikulum bidang studi. 

Mahasiswa PPL dengan Program Studi PKK Tata Busana diharapkan 

memiliki kemampuan menguasai bahan pembelajaran misalnya saat menjelaskan 

cara membuat pola dasar badan depan. Setiap langkah pembuatan pola seorang 

guru diharapkan memahami dengan benar saat menjelaskan di depan peserta 

didik. Sedangkan untuk  mahasiswa PPL dengan Program studi PKK Tata Boga 

dapat dengan benar memahami kegunaan alat-alat memasak saat mengolah 

hidangan dari nasi.  

2.3.2.2 Kemampuan mengelola program belajar mengajar 
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Pengelolaan program belajar mengajar antara lain merumuskan tujuan 

instraksional, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar, memilih dan 

menyusun prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar 

mengajar, mengenal kemampuan (entry behavior) anak didik, menggunakan 

micro teaching unit dalam program pengalaman lapangan. 

Seorang guru diharapkan dapat mengelola program belajar mengajar 

dengan merumuskan tujuan instraksional dengan tepat yang disesuaikan dengan 

ketepatan memilih metode mengajar. Pelaksanaan program belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar, maka perlu ketepatan dalam pemilihan dan menyusun 

prosedur instraksional serta mengenal kemampuan anak didik dengan baik. 

Pengenalan akan kemampuan anak didik dapat menjadi salah satu pedoman guru 

untuk mempelajari faktor-faktor pencapaian prestasi belajar siswa dan 

mengidentifikasi kemampuan siswa yang belum berkembang. Pelaksanaan micro 

teaching diharapkan mampu mendiagnosis kesulitan belajar siswa, mempelajari 

faktor-faktor kesulitan belajar siswa serta memberikan kesempatan perbaikan 

melalui program remidial. 

Mahasiswa PPL dengan Program studi Tata Boga diharapkan dengan tepat 

saat merumuskan tujuan instraksional misalnya mengolah hidangan dari mie 

dengan metode demostrasi. Mahasiswa PPL diharapkan mempelajari faktor –

faktor pencapaian prestasi belajar saat mengolah hidangan dari mie misalnya 

faktor penjelasan dari mahasiswa PPL yang dengan jelas saat menyampaikan 

materi. Sedangkan faktor kesulitan belajar misalnya siswa sulit saat mengukur 

bahan bumbu untuk mengolah hidangan dari mie. 
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2.3.2.3 Kemampuan mengelola kelas  

Kemampuan mengelola kelas antara lain mengatur ruang kelas untuk 

pengajaran dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. 

Kemampuan mengelola Kelas mengharapkan seorang guru dapat mengatur 

ruang kelas yang disesuaikan dengan tujuan instraksional yang akan dicapai. 

Pengaturan tempat duduk, tata letak sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran ditata sedemikian rupa sehingga mempermudah guru untuk 

mencapai tujuan instraksional yang akan dicapai. Menciptakan iklim yang serasi 

dalam kelas juga menjadi salah satu hal yang penting dalam pengelolaan kelas. 

Seorang guru diharapkan mampu memilih dan menentukan strategi dan prosedur 

yang tepat dalam pengelolaan kelas sehingga mampu menciptakan iklim yang 

serasi dalam proses belajar mengajar. 

Mahasiswa PPL dengan Program studi Tata Busana dapat melakukan 

inovasi baru untuk penataan tempat duduk. Misalnya dibuat setengah lingkaran 

saat mata pelajaran teori. Sedangkan untuk mata pelajaran praktik tata letak sarana 

dan prasarana diposisikan sesuai keinginan siswa sehingga iklim belajar di dalam 

kelas dapat serasi dan tujuan instraksional dapat tercapai. 

2.3.2.4 Kemampuan menggunakan media atau sumber 

Kemampuan menggunakan media atau sumber meliputi mengenal, 

memilih, dan menggunakan media, merawat alat-alat bantu belajar mengajar, 

mengembangkan laboratorium,menggunakan laboratorium dalam proses belajar 

mengajar, menggunakan micro teaching unit dalam program pengalaman 

lapangan. 
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Pemilihan dan penggunaan media yang tepat merupakan hal yang penting 

dalam proses belajar mengajar. Media menjadi salah satu alat bantu penyapaian 

informasi atau materi dalam proses belajar mengajar. Media yang secara terus 

menerus dipergunakan dalam pembelajaran memerlukan perawatan yang berkala, 

sehingga seorang guru diharapkan mampu mengelola dan merawat media dan 

alat-alat bantu belajar mengajar. 

Media belajar yang akan dipergunakan saat menyampaikan materi haruslah 

ditetapkan dengan seksama , misalnya saat mahasiswa PPL dengan program studi 

Tata Busana dapat membuat fragmen Sulaman Perancis lengkap dengan 

tahapannya sehingga siswa dapat memulai membuat Sulaman Perancis sesuai 

tahapan yang telah tersedia. Sedangkan untuk Mahasiswa PPL Program studi Tata 

Boga dapat menyediakan perlengkapan memasak mengolah roti bolu dan 

dijelaskan kegunaannya sehingga siswa dapat mengetahui kegunaan alat masak 

tersebut dan akan digunakan saat mengolah roti bolu. 

2.3.2.5 Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan 

Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan meliputi 

mempelajari konsep dan masalah pendidikan dan pengajaran dengan sudut 

tinjauan sosiologis, fisiologis, historis, dan psikologis, dan mengenali fungsi 

sekolah sebagai lembaga sosial yang secara potensial dapat memajukan 

masyarakat dalam arti luas serta pengaruh timbal balik antara sekolah dengan 

masyarakat. 

2.3.2.6 Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar. 
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Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar meliputi: mempelajari 

cara-cara memotivasi siswa untuk belajar, berlatih menggunakan cara-cara 

memotivasi siswa, mempelajari macam-macam bentuk pertanyaan, berlatih 

menggunakan macam-macam bentuk pertanyaan secara tepat, mempelajari 

beberapa mekanisme psikologis belajar mengajar di sekolah (transfer, 

reinforment, retention, dan sebagainya), mengkaji faktor-faktor positif dan 

negative dalam proses belajar, mempelajari cara-cara berkomunikasi antarpribadi, 

berlatih menggunakan cara-cara berkomunikasi antarpribadi. 

Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar jika seorang guru 

mampu mengembangkan sikap yang memotivasi siswa untuk belajar. 

Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar dimiliki oleh seorang dengan 

harapan adanya proses penguatan dalam belajar mengajar, mengkaji faktor-faktor 

positif dan negatif dalam proses belajar mengajar, serta adanya komunikasi yang 

serasi antara guru dan siswa. Adanya komunikasi yang serasi guru mengetahuai 

kesulitan belajar siswa dan dapat mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan 

kualitas belajar siswa, sedangkan adanya komunikasi yang serasi seorang siswa 

tidak menjadi canggung untuk bersikap terbuka di dalam kelas, kesulitan 

belajarnya teratasi dan dapat mengembangkan prestasi akademiknya. 

Mahasiswa PPL dengan program studi Tata Busana dapat mengelola 

interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan motivasi belajar misalnya 

memperlihatkan koleksi busana yang di desain oleh desainer-desainer ternama, 

menceritakan kisah-kisah sukses desainer busana dan menyampaikan bahwa 

merekapun juga dapat berhasil seperti mereka. Sedangkan mahasiswa PPL dengan 
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program studi Tata Boga dapat memberikan motivasi belajar dengan 

memperlihatkan hasil masakan yang dihias dengan indahnya, memberikan 

kesempatan siswa untuk berinovasi dengan resep –resep yang ada.  

2.3.2.7 Kemampuan menilai prestasi siswa 

Kemampuan menilai prestasi siswa dengan pengalaman belajar, meliputi 

Mempelajari fungsi penilaian, Mempelajari bermacam-macam teknik dan 

prosedur penilaian, Berlatih menyusun teknik dan prosedur penilaian, 

Mempelajari kriteria pemilihan teknik dan prosedur penilaian, Berlatih 

menggunakan teknik dan prosedur penilaian, Berlatih mengolah dan 

menginterpretasi hasil penilaian, Berlatih menggunakan hasil-hasil penilaian 

untuk perbaikan proses belajar mengajar, Berlatih menilai teknik dan prosedur 

penilaian, Berlatih menilai efektivitas program pengajaran. 

Mahasiswa PPL dengan program studi Tata Busana diharapkan mampu 

menilai prestasi siswa melalui penilaian proses belajar mengajar misalnya saat 

siswa menjahit blus, siswa diminta untuk memperlihatkan hasil jahitan pada tiap 

langkahnya sehingga mahasiswa PPL dapat melakukan penilaian proses belajar. 

Sedangkan mahasiswa PPL dengan program studi Tata Boga dapat 

memperhatikan saat siswa memasak olahan dari mie pada tiap langkah 

memasaknya sehingga mahasiswa PPL dapat melakukan penilaian proses belajar.  

2.3.2.8 Kemampuan mengenal fungsi dan program layanan 

bimbingan dan penyuluhan. 
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Kemampuan mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan 

penyuluhan meliputi mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan 

penyuluhan dan menyelenggarakan program layanan bimbingan. 

Tersedianya fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan dapat 

menjadi salah satu sarana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialam siswa  

sekolah dan berlatih mengadakan layanan bimbingan belajar untuk siswa. 

2.3.2.9 Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi 

sekolah  

Meliputi mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah dan 

meyelenggarakan administrasi sekolah. 

Mahasiswa PPL dengan program studi Tata Busana dan Tata Boga 

diharapkan mengenal penyelenggaan administrasi sekolah, misalnya tata tertib 

guru dan pegawai sekolah, tata tertib siswa, penyelenggaraan upacara bendera. 

2.3.2.10 Kemampuan memahami prinsip-prinsp dan menafsirkan 

hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. 

Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil 

penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran, meliputi Mempelajari dasar-

dasar penggunaan metode ilmiah dalam penelitian pendidikan, Mempelajari 

teknik dan prosedur penelitian pendidikan terutama sebagai konsumen hasil-hasil 

penelitian pendidikan, Menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk perbaikan 

pengajaran. 
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Mahasiswa PPL dengan Program Studi Tata Busana dan Tata Boga 

diharapkan membaca dan mempelajari hasil-hasil penelitian pendidikan yang 

kemudian dikembangkan pada saat mengajar sebagai pendukung pengajaran. 

Kesepuluh kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru ini terkadang 

penerapan dalam proses mengajar belum optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hariyono (2008:5) yang menyatakan; 

     Banyak praktik pembelajaran yang dilakukan dengan guru mengajarkan 
semua topik dan bahan yang telah dituliskan dalam kurikulum, namun 
tanpa sempat menyesuaikan dengan keadaan dan situasi siswa. Akibatnya 
siswa memang mempelajari sesuatu, tetapi seringkali tidak menemukan 
makna dari materi yang dipelajari. Hal ini terjadi karena guru tidak 
mengajarkan bahan secara kontekstual. 

 
Pendidikan adalah suatu proses yang tumbuh dari dalam diri siswa. Siswa 

akan menjadi pandai, cerdas, dan bermoral, bila mereka sendiri mengolah dan 

mencerna bahan dan pengalaman hidup mereka sungguh-sungguh. Kecerdasan 

dan kebaikan tidak dapat diberikan begitu saja oleh guru, tetapi siswa harus 

menggulatiny. Karena itu sekalipun banyak diajarkan nilai-nilai moral, tetap saja 

siswa yang melakukan tindakan agresif di luar kelas. Disini diperlukan 

kepiawaian dan kreativitas guru dapat merangsang siswa aktif untuk belajar dan 

berefleksi (Hariyono 2005:7). 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, kompetensi Profesional merupakan kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

standar nasional. Yang termasuk kompetensi profesional adalah pengusaan materi 
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pelajaran yang terdiri dari penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-

konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkan, penguasaan dan penghayatan 

atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, penguasaan proses-

proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. Secara terperinci 

kompetensi Profesional mencakup menguasai substansi bidang studi dan 

metodologi keilmuan, menguasaan struktur dan materi bidang studi, menguasai 

dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, meningkatkan 

kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas  

Kemampuan Profesional adalah kemampuan penguasaan  materi pelajaran 

secara luas dan mendalam, serta metode dan teknik mengajar yang sesuai yang 

dipahami oleh murid, mudah ditangkap, tidak menimbulkan kesulitan dan 

keraguan ( Alma,2009:142). 

Kompetensi profesional yang akan di ungkap dalam penelitian ini ialah 

kemampuan yang dimiliki oleh guru praktikan dalam melaksanakan Praktik 

Pengalamaan Lapangan dalam menguasai struktur dan materi bidang studi yang 

diajarkan, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran serta mengorganisasikan materi kurikulum 

bidang studi. Penguasaan struktur dan materi bidang studi antara lain (1) 

Menguasai bahan kurikulum bidang studi, (2) Mengungkap isi buku –buku teks 

kurikulum bidang studi, (3) menguasai dan mempelajari aplikasi bidang ilmu 

kedalam bidang ilmu lain. Penguasaan dan Pemanfaatan teknologi informasi 

komunikasi dan komunikasi dalam pembelajaran antara lain (1) Penggunaan 
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media dalam pembelajaran yang dapat menarik siswa, (2) Penggunaan metode 

pembelajaran yang sesuai tujuan pembelajaran, (3) Memberikan motivasi kepada 

siswa, (4) Bersikap terbuka kepada siswa, (5) Menampilkan kegairahan dan 

kesungguhan dalam kegiatan mengajar dan pelajaran yang diajarkan. 

Pengorganisaikan materi Kurikulum bidang studi antara lain (1) Pengorganisasian 

waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran, (2) Berlatih menggunakan 

lingkungan sebagi sumber belajar, (3) Memonitor proses belajar siswa, (4) 

Mengelola interaksi perilaku dalam kelas. 

Terkait dengan pelaksanaan PPL oleh mahasiswa dengan progam studi 

Tata Busana di SMK se Kabupaten Semarang dalam hal  Penguasaan Struktur dan 

materi bidang studi antara lain (1) Penguasaan Bahan kurikulum bidang studi 

ialah mahasiswa menguasai materi pembuatan busana wanita yaitu blus dengan 

cara melakukan persiapan dalam mengajar dan melaksanakan bimbingan 

pembuatan RPP, Job Sheet yang berisi tata tertib menjahit, (2) Mengungkap isi 

buku teks kurikulum dengan cara menyampaikan tujuan pembuatan busana blus, 

jenis bahan yang digunakan, dan sarana yang dipakai untuk menjahit blus, (3) 

Menguasai dan mempelajari aplikasi bidang ilmu ke bidang ilmu lainnya misalnya 

saat siswa dapat menjahit busana blus ini, maka siswa dapat menerima jahitan 

blus dengan demikian siswa dapat berwirausaha  (penerapan ilmu kewirausahaan), 

Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran antara lain (1) Penggunaan media yang menarik perhatian 

siswa misalnya saat mahasiswa PPL menjelaskan jenis-jenis busana pesta maka 

dapat menggunakan media belajar yaitu gambar-gambar busana pesta dalam 
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ukuran cukup besar sehingga siswa dapat mengamati detail dari busana pesta 

tersebut dengan memanfaatkan sarana yang ada, (2) Penggunaan Metode 

pembelajaran yang sesuai tujuan pembelajaran misalnya dengan metode 

demontrasi yang gairah belajar siswa, (3) Memberikan motivasi kepada siswa 

misalnya menyampaikan kisah tokoh yang sukses di bidang busana, memberikan 

penguatan agar siswa lebih giat untuk belajar dan menghasilkan karya. (4) 

Bersikap terbuka kepada siswa misalnya memberikan kesempatan untuk bertanya, 

dengan sabar dan penuh perhatian saat mendemontrasikan membuatan blus, 

terbuka terhadap kesulitan belajar siswa dan berusaha untuk mengatasinya 

sehingga akan tercipta komunikasi yang baik diantara siswa dan mahasiswa PPL, 

(5) Menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan mengajar dan 

pelajaran yang diajarkan misalnya mahasiswa PPL dengan semangat saat 

menyampaikan materi, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. 

Pengorganisasian materi Kurikulum bidang Studi antara lain (1) Pengorganisasian 

waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran misalnya memberikan waktu 

yang cukup kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya, membantu siswa untuk 

mempergunakan bahan kain untuk blus secara efisien, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mempergunakan sarana pengajaran untuk menyelesaikan 

tugas belajarnya, (2) Berlatih menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

misalnya meminta siswa untuk menjahitkan blus dengan ukuran orang lain yang 

ada di dalam keluarganya, (3) Memonitor proses belajar siswa dengan cara siswa 

di minta untuk memperlihatkan hasil menjahit blus pada tiap langkahnya, 

memperhatikan perilaku belajar siswa, (4) Mengelola interaksi perilaku dalam 
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kelas misalnya mahasiswa PPL dapat mengembangkan hubungan yang serasi 

antar siswa, mengadakan kelompok-kelompok belajar dengan memperhatikan 

pendapat siswa. 

Sedangkan pelaksanaan PPL oleh mahasiswa dengan progam studi Tata 

Boga di SMK se Kabupaten Semarang dalam hal  Penguasaan Struktur dan materi 

bidang studi antara lain (1) Penguasaan Bahan kurikulum bidang studi ialah 

mahasiswa menguasai materi pembuatan suatu masakan yaitu gado-gado dengan 

cara melakukan persiapan dalam mengajar dan melaksanakan bimbingan 

pembuatan RPP, Job Sheet yang berisi tata tertib memasak, (2) Mengungkap isi 

buku teks kurikulum dengan cara menyampaikan tujuan pembuatan masakan 

gado-gado, jenis bahan masakan yang digunakan, dan alat masak yang dipakai 

untuk memasak gado-gado, (3) Menguasai dan mempelajari aplikasi bidang ilmu 

ke bidang ilmu lainnya misalnya saat siswa dapat memasak gado-gado, maka 

siswa dapat menerima pesanan masakan gado-gado dengan demikian siswa dapat 

berwirausaha  (penerapan ilmu kewirausahaan), Penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi informasi komunikasi dan komunikasi dalam pembelajaran antara lain 

(1) Penggunaan media yang menarik perhatian siswa misalnya saat mahasiswa 

PPL menjelaskan aneka potongan sayur maka dapat menggunakan media belajar 

yaitu membuat aneka potongan sayur 3 dimensi, (2) Penggunaan Metode 

pembelajaran yang sesuai tujuan pembelajaran misalnya dengan metode 

demontrasi yang gairah belajar siswa, (3) Memberikan motivasi kepada siswa 

misalnya menyampaikan kisah tokoh yang sukses di bidang boga, memberikan 

penguatan agar siswa lebih giat untuk belajar dan menghasilkan karya. (4) 
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Bersikap terbuka kepada siswa misalnya memberikan kesempatan untuk bertanya, 

dengan sabar dan penuh perhatian saat mendemontrasikan pengolahan masakan, 

terbuka terhadap kesulitan belajar siswa dan berusaha untuk mengatasinya 

sehingga akan tercipta komunikasi yang baik diantara siswa dan mahasiswa PPL, 

(5) Menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan mengajar dan 

pelajaran yang diajarkan misalnya mahasiswa PPL dengan semangat saat 

menyampaikan materi, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. 

Pengorganisasian materi Kurikulum bidang Studi antara lain (1) Pengorganisasian 

waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran misalnya memberikan waktu 

yang cukup kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya, membantu siswa untuk 

mempergunakan bahan gandum untuk roti secara efisien, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mempergunakan sarana pengajaran untuk 

menyelesaikan tugas belajarnya, (2) Berlatih menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar misalnya meminta siswa untuk membuat kue kering untuk lebaran 

yang akan dinikmati oleh keluarganya, (3) Memonitor proses belajar siswa 

dengan cara siswa di minta untuk memperlihatkan memasak gado-gado pada tiap 

langkahnya, memperhatikan perilaku belajar siswa, (4) Mengelola interaksi 

perilaku dalam kelas misalnya mahasiswa PPL dapat mengembangkan hubungan 

yang serasi antar siswa, mengadakan kelompok-kelompok belajar dengan 

memperhatikan pendapat siswa. 

2.4 Praktik Pengalaman Lapangan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah semua kegiatan kurikuler 

yang harus dilakukan oleh mahasiswa pratikan, sebagai pelatihan untuk 
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menerapkan teori yang diperoleh semester-semester sebelumnya, sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman dan 

ketrampilan lapangan dalam penyelenggaraan di sekolah atau tempat latihan 

lainnya (Pedoman PPL 2009:3). 

Tujuan dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah membentuk 

mahasiswa praktikan agar menjadi calon guru tenaga pendidikan yang 

professional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi, 

yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

professional dan kompetensi sosial (Pedoman PPL. 2009:3). 

Pada buku Pedoman PPL (2009:4) bahwa sasaran Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) adalah agar mahasiswa praktikan memiliki seperangkat 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dapat menunjang tercapainya 

penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional dan kompetensi sosial. 

Prinsip pelaksanaan PPL berdasarkan Pedoman PPL (2009:4) adalah 

bahwa PPL dilaksanakan atas dasar tanggung jawab bersama antara Universitas 

Negeri Semarang dengan sekolah/tempat latihan.   

Berdasarkan Buku Pedoman PPL (2009:5) pengelolaan Praktik 

Pengalaman Lapangan dilaksanakan melalui kerjasama yang terpadu dan terarah 

oleh semua pihak yang terkait sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan Praktik 

Pengalaman Lapangan, yaitu Kelompok Pembina meliputi pimpinan UNNES dan 

pimpinan Dinas Pendidikan dan Departemen, Kelompok Pelaksana meliputi 

dalam lingkungan UNNES dan di luar lingkungan UNNES.  
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan untuk 

mengungkap masalah yang diteliti. Beberapa hal yang dibahas dalam metode 

penelitian ini antara lain: populasi penelitian, sampel penelitian, metode 

pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data. 

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yang mempunyai arti suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah 

untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serat hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk 

tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena. 

3.1 Populasi penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 guru pamong mahasiswa 

program studi PKK Boga dan Busana Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Se 

Kabupaten Semarang  Tahun 2009 dan 2010, dengan sekolah antara lain         
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SMK N 1 Tengaran, SMK N 1 Bawen, SMK Widya Praja, SMK N 1 Jambu, 

SMK Islam Sudirman. Adapun rincian jumlah guru pamong adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

Nama Sekolah Jumlah Guru pamong 

1. SMK N 1 Tengaran 7 Orang 

2. SMK N Bawen 4 Orang 

3. SMK Widya Praja 7 Orang 

4. SMK N 1 Jambu 4 Orang 

5. SMK Islam Sudirman Ambarawa 3 orang 

Jumlah 25 Orang 

Sumber data : Penelitian tahun 2010 
Lebih lengkapnya daftar nama guru pamong sebagai populasi terdapat di lampiran 

5  halaman  96  . 

 
3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:131). Sedangkan menurut Sugiyono (2005 : 56) sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah bagian dari subyek yang 

ditentukan berdasarkan metode penentuan sampel menurut Arikunto, sampel 

adalah sebagian  atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan data di atas teknik 

pengambilan sampelnya menggunakan total sampling. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Suharsini Arikunto, apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga merupakan penelitian populasi. 

Dalam penelitian ini seluruh responden dijadikan sampel penelitian 

berjumlah 25 guru pamong dari 5 SMK yang menjadi tempat pelaksanaan PPL Se 

Kabupaten Semarang tahun 2009 dan 2010 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai 

adalah variabel (Arikunto. 2002:94). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel penelitian adalah suatu gejala, suatu konsep yang memiliki ciri 

khusus dan bervariasi yang menjadi objek atau titik perhatian dalam sebuah 

penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu Persepsi Guru Pamong terhadap 

Kompetensi Professional mahasiswa Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi pada 

Pelaksanaan PPL tahun 2009 dan 2010 Se Kabupaten Semarang dengan sub 

variabel meliputi  Penguasaan struktur dan materi bidang studi, Penguasaan dan 

memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan komunikasi pembelajaran, 

serta Pengorganisasian materi kurikulum bidang studi.  

Penguasaan struktur dan materi bidang studi indikatornya antara lain (1) 

Menguasai bahan kurikulum bidang studi, (2) Mengungkap isi buku –buku teks 

kurikulum bidang studi, (3) menguasai dan mempelajari aplikasi bidang ilmu 

kedalam bidang ilmu lain. Penguasaan dan Pemanfaatan teknologi informasi 

komunikasi dan komunikasi dalam pembelajaran, indikatornya  antara lain (1) 
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Penggunaan media dalam pembelajaran yang dapat menarik siswa, (2) 

Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai tujuan pembelajaran, (3) 

Memberikan motivasi kepada siswa, (4) Bersikap terbuka kepada siswa, (5) 

Menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan mengajar dan 

pelajaran yang diajarkan. Pengorganisaikan materi Kurikulum bidang studi, 

indikatornya antara lain (1) Pengorganisasian waktu, ruang, bahan, dan 

perlengkapan pengajaran, (2) Berlatih menggunakan lingkungan sebagi sumber 

belajar, (3) Memonitor proses belajar siswa, (4) Mengelola interaksi perilaku 

dalam kelas. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen penelitian 
VARIABEL SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR ITEM Jmh item 

Persepsi Guru 

pamong 

terhadap 

kompetensi 

professional 

mahasiswa 

Jurusan 

Teknologi Jasa 

dan Produksi 

pada 

pelaksanaan  

PPL tahun 

2009 dan 2010 

Se Kabupaten 

Semarang 

 

1. Menguasai 

struktur dan 

materi bidang 

studi. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menguasai dan 

memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Menguasai 

bahan  kurikulum 

bidang studi 

1.2 Mengungkap 

isi buku-buku 

teks kurikulum 

bidang studi. 

1.3 Menguasai 

dan mempelajari 

aplikasi bidang 

ilmu kedalam 

bidang ilmu lain. 

 

2.1 Penggunaan 

media dalam 

pembelajaran 

yang dapat 

menarik perhatian 

siswa. 

2.2 Penggunaan 

metode 

pembelajaran 

yang sesuai 

tujuan 

pembelajaran 

2.3 Memberikan 

motivasi kepada 

siswa 

2.4 Bersikap 

 

1, 2, 3,4,5 

 

6,7,8,9,

10 

 

11,12,13,1

4,15 

 

 

 

16,17,18,1

9,20 

 

 

21,22,23,2

4,25 

 

 

26,27,28,2

9,30 

31,32,33,3

4,35 

 

36,37,38,3

9 

40 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 
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3. Mengorganisa

sikan materi 

kurikulum bidang 

studi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
Total  
 
 

terbuka kepada 

siswa 

2.5 Menampilkan 

kegairahan 

dan 

kesungguhan 

dalam 

kegiatan 

mengajar dan 

pelajaran 

yang 

diajarkan. 

 

3.1 pengorganisa

sian waktu, 

ruang,bahan,dan 

perlengkapan 

pengajaran. 

3.2 berlatih 

mengunakan 

lingkungan 

sebagai sumber 

belajar. 

3.3 memonitor 

proses belajar 

siswa. 

3.4 mengelola 

interaksi perilaku 

dalam kelas  

 

 

 

 

 

41,42,43,4

4, 

45 

 

46,47,48,4

9,50 

 

 

51,52,53,5

4,55 

56,57,58,5

9,60 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

60 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data adalah suatu  usaha untuk memperoleh data-data 

dengan metode yang ditentukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data berperan 

penting dalam penelitian, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati sejak awal 

dan akan berhasil baik selanjutnya. 

Untuk memperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah, diperlukan cara yang mampu mengungkapkan data sesuai dengan 

pokok permasalahan. Tiap cara-cara atau metode memiliki kelebihan maupun 

kekurangan sehingga dalam pengumpulan data perlu memilih metode atau teknik 

yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang diteliti. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai Persepsi 

Guru pamong Terhadap Kompetensi Profesional Mahasiswa Jurusan Teknologi 

Jasa dan Produksi  pada Pelaksanaan PPL tahun 2009 dan 2010 Se Kabupaten. 

Semarang  adalah sebagai berikut; 

3.4.1 Metode Angket  

Angket adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang dikirim kepada 

responden untuk mengungkap pendapat, keadaan, kesan yang ada pada diri 

responden maupun diluar dirinya ( Arikunto, 1997:128). 

Penelitian ini angket digunakan sebagai metode utama untuk mengungkap 

tentang persepsi guru pamong tentang kompetensi professional mahasiswa PPL, 

sedangkan metode yang lain digunakan sebagai pendukung. Responden tinggal 

memilih salah satu alternatif jawaban yang disediakan. Angket ini berupa 

pertanyaan yang terdiri dari 4 alternatif jawaban yang masing-masing diberi skor, 

yaitu 
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Skor 4 untuk pilihan jawaban selalu 

Skor 3 untuk pilihan jawaban sering 

Skor 2 untuk pilihan jawaban kadang-kadang 

Skor 1 untuk pilihan jawaban tidak pernah 

Prinsip-prinsip penulisan angket menurut  Sugiono (2009: 200) yaitu isi 

dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, pertanyaan tertutup terbuka-

negatif positif, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah 

lupa, pertanyaan tidak mengarah, panjang pertanyaan, dan urutan pertanyaan. 

Daftar pertanyaan angket penelitian ini terdapat di lampiran 7 halaman 100 . 

3.4.2 Metode Observasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 156), observasi adalah kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indra. 

Ada dua jenis observasi (Suharsimi Arikunto, 2006: 157), yaitu : 

3.4.2.1 Observasi non-sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat 

dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. 

3.4.2.2 Observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat 

dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi sistematis, 

karena menurut Suharsimi Arikunto (2006: 229), dalam menggunakan metode 

observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format 

pengamatan sebagai instrumen. Metode observasi ini digunakan sebagai 

pengamatan awal untuk mendapatkan permasalahan di lapangan. 
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3.4.3    Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah suatu usaha untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2000:234) 

Metode ini digunakan untuk memperoleh daftar guru pamong yang 

menjadi pamong belajar mahasiswa PPL SMK se Kabupaten Semarang yang 

menjadi populasi. 

3.4.4  Metode wawancara 

Menurut Sugiyono (2009: 194), Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukanstudi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari reaponden yang lebih mendalam dan jumlah repondennya 

sedikit/ kecil. 

Ada dua jenis wawancara (Sugiyono, 2009: 194) yaitu: 

3.4.4.1 Wawancara Terstruktur  digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 

apa yang akan diperoleh.  

3.4.4.2 Wawancara Tidak Terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Dalam penelitian inis, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, 

sehingga peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan instrumen 
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penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapkan. Metode ini digunakan untuk mengungkap persepsi guru pamong 

terhadap pelaksanaan PPL oleh mahasiswa Jurusana Teknologi Jasa dan Produksi 

program studi Tata Busana dan Tata Boga. 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian ini berupa angket pilihan ganda yang sudah 

disediakan jawaban. Angket merupakan pertanyaan tentang persepsi guru pamong 

terhadap kompetensi professional mahasiswa PPL. 

Untuk mengetahui instrumen penelitian dapat digunakan maka perlu 

dilakukan uji coba instrumen. Uji coba instrumen digunakan untuk mengetahui 

valid tidaknya instrumen sebelum penelitian dilakukan. Instrumen yang baik harus 

memiliki kedua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Uji coba instrumen 

ini dilaksanakan pada guru pamong PPL di SMK Ibu Kartini berjumlah 10 orang , 

5 orang dari guru pamong Tata Busana dan 5 orang dari  guru pamong Tata Boga  

di luar sampel tetapi memiliki karakter yang sama dengan populasi, tidak 

termasuk dalam sampel. Daftar nama Guru pamong yang menjadi sampel ujicoba 

penelitian ini terdapat di lampiran  1  halaman 90 . 

3.5.1  Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket. 

3.5.1.1 Validitas Angket 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Suatu intrumen dikatakan valid apabila mampu 
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mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat (Arikunto,2002:144-145). Validitas yang sesuai dengan 

penelitian ini adalah validitas internal.  

 Validitas internal dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian 

instrumen secara keseluruhan. Dengan kata lain sebuah insrumen memiliki 

validitas internel apabila setiap bagian instumen mendukung misi instumen secara 

keseluruhan, yaitu mengungkapkan data dari variabel. 

Untuk mencari validitas butir angket digunakan rumus korelasi produck 

moment. 

rxy      =  

 
         rxy = 0,586 

Keterangan 

rxy  = kooefisien korelasi antara X dan Y 

N = jumlah peserta 

X = nilai faktor tertentu 

Y = nilai faktor total ( Arikunto, 2002:146) 

Hasil korelasi tersebut selanjutnya dikonsultasikan dengan koefisien korelasi pada 

 dengan taraf signifikansi 5% setelah konsultasi dengan  dapat 

diketahui valid atau tidaknya instrumen. Berdasarkan hasil uji validitas instrumen 

Persepsi Guru Pamong Terhadap Kompetensi Professional Mahasiswa Jurusan 

Teknologi Jasa dan Produksi pada pelaksanaan PPL tahun 2009 dan 2010 Se 
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Kabupaten Semarang pada N 10 terdapat 3 item yang tidak valid yaitu item 6.8 

dan 41 Ketiga item tersebut memiliki harga  kurang dari . Pada tahap 

selanjutnya ketiga item tersebut tidak digunakan untuk pengambilan data. 

Perhitungan hasil try out dapat dilihat di lampiran 2  halaman  91. 

3.5.1.2 Reliabilitas angket  

Suatu angket dikatakan reliabel jika angket tersebut memberikan indikasi 

yang stabil dan konsisten dari karakteristik yang diteliti. Reliabilitas berhubungan 

dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap.  

(Arikunto,2002:154) 

Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya sebagai alat ukur pengumpul data. Untuk menguji reliabilitas rumus 

yang digunakan adalah rumus Alpha, karena skor instrument merupakan rentang 

antara 1 sampai 4 (Arikunto. 2002:171) 

r 11 =  

r 11  =  

    = 1,012 

Keterangan 

r 11 =        Reliabilitas Instrumen 

k = Banyaknya Butir pertanyaan atau banyak soal                              

    =      Jumlah varians butir                                                                
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      =      Varians Total 

Untuk mencari varians butir, menutut suharsini arikunto adalah sebagai 

berikut: 

Varians Butir =   

Sb1
2  =  = 5,024 

Untuk mencari varians totalnya adalah 

 Varians total =  

St2         =  

                   = 7368,240 
 

Keterangan x = skor butir 

        Y = skor total 

        N = jumlah sampel ( Arikunto,2002:160) 

Jika  >  instrumen dikatakan reliabel dan jika <  instrumen 

dikatakan tidak reliabel (Suharsimi Arikunto, 2006:188). Berdasarkan uji coba 

pada N = 10 diperoleh koefisien  untuk variabel = 1,012. Karena  (  > 

) sehingga instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data.  
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3.6 Metode Analisis Data 

Teknik Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif presentase. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskriptifkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data 

melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, 

mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan 

penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan 

persentase. 

Untuk menjelaskan permasalahan penelitian maka analisis yang digunakan 

adalah:  Mi =  

Sdi = skor Ideal Maksimal + skor ideal minimal 

     5 

Keterangan: 

Mi = Rerata ideal ( yang seharusnya)  

Sdi = Standar devisiasi ideal ( yang seharusnya). 

Dengan harga tersebut kemudian didistribusikan pada rumus dibawah ini: 

(M+ 1,25 SD) sampai dengan (M+2,5SD) = Baik 

(M+ 0 SD) sampai dengan (M+1,25 SD) = Cukup Baik 

(M-1,25 SD) samapai dengan ( M- 0 SD) = Kurang Baik 
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(M- 2,5 SD) sampa dengan (M- 1,25 SD)  = Tidak Baik 

Perhitungan frekuensi relative dan frekuensi kumulatif, digunakan rumus: 

DP =   

DP= 386 x 100%   = 

 

Keterangan: 

DP    = tingkat posenase yang diperoleh 

n       = total skor yang diperoleh responden / skor riil 

N      = total skor maksimal / skor ideal ( Moh. Ali. 1995:135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menyajikan gambaran persepsi guru pamong terhadap 

kompetensi profesional mahasiswa Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi pada 

pelaksanaan PPL tahun 2009 dan 2010 Se Kabupaten Semarang , deskripsi data 

penelitian dan pembahasan. Berikut ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang 

telah dilaksanakan.  

4.1. Hasil Penelitian 
4.1.1. Gambaran Identitas Responden 

Sebelum dilakukan analisis dan pembahasan terlebih dahulu akan 

dipaparkan deskripsi dari data-data yang telah diperoleh. Deskripsi ini digunakan 

untuk memperoleh gambaran mengenai sampel yang digunakan, dimana dalam 

penelitian ini penulis mengambil sampel berjumlah 25 guru yang menjadi pamong 

belajar mahasiswa PPL tahun 2009 dan 2010 Se Kabupaten Semarang. Pada 

bagian ini akan disajikan data mengenai jumlah responden berdasarkan nama 

SMK Se Kab Semarang yang dipergunakan dalam kegiatan PPL tahun 2009 dan 

2010 adalah sebagai berikut  

 Tabel 4.1 SMK Se Kabupaten Semarang tempat pelaksanaan PPL tahun 
2009 dan 2010 

Nama Sekolah Jumlah Guru pamong 
6. SMK N 1 Tengaran 7 Orang 
7. SMK N 1 Bawen 4 Orang 
8. SMK Widya Praja 7 Orang 
9. SMK N 1 Jambu 4 Orang 
10. SMK Islam Sudirman Ambarawa 3 orang 

Total keseluruhan 25 Orang 
 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa guru pamong yang berasal dari 

SMK N 1 Tengaran terdapat 7 orang, guru pamong dari SMK N 1 Bawen terdapat 

4 orang, guru pamong dari SMK Widya Praja terdapat 7 orang, guru pamong dari 
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SMK N 1 Jambu terdapat 4 orang, guru pamong dari SMK Islam Sudirman  

terdapat 3 orang. Sehingga jumlah keseluruhan guru pamong mahasiswa PPL di 

SMK Se Kabupaten Semarang terdapat 25 orang. 

4.1.2 Deskripsi Kompetensi Profesional mahasiswa PPL 

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukan bahwa kompetensi 

profesional mahasiswa Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi yang melaksanakan 

PPL  meliputi : 

1. Kompetensi Penguasai struktur dan materi bidang studi studi Tata Busana 

dan Tata Boga. 

2. Penguasaan dan Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran bidang studi Tata Busana dan Tata Boga 

3. Pengorganisasian materi kurikulum bidang studi Tata Busana dan Tata 

Boga, 

adalah cukup baik. Deskriptif kompetensi Profesional dapat dilihat pada tabel 4.2 

dan gambar grafik 4.1. 

 
 

 
Tabel 4.2. Persentase Jawaban Responden (Guru Pamong) untuk Setiap 

Kriteria 
Distribusi persentase jawaban Responden 

Kriteria 
Persentase Skor 

Penguasaan 
Materi 

 

Persentase Skor 
Pemanfaatan 
Teknologi 

 

Persentase Skor 
Pengorganisasian 

Materi 
 

Persentase 
Total 

Baik 26.28%   44.95%   41.18%   40.44% 

Cukup Baik 43.91%   28.69%   41.89%   32.96% 

Kurang Baik 29.81%   26.36%   16.93%   26.60% 

Tidak Baik 0%   0%   0%   0% 

 

 

   
100% 

 
100% 
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Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Persepsi Guru pamong Terhadap Kompetensi mahasiswa 

Jurusan TJP pada Pelaksanaan PPL  tahun 2009 dan 2010. Se Kabupaten 

Semarang 

4.1.3. Deskripsi Kemampuan Mahasiswa PPL dalam Penguasaan       

Struktur dan Materi Bidang Studi Tata Busana dan Tata Boga 

Berdasarkan hasil penelitian dengan guru pamong dapat digambarkan 

bahwa kemampuan mahasiswa PPL UNNES tahun 2009 dan 2010 tentang 

penguasaan struktur dan materi bidang studi termasuk dalam kategori cukup baik. 

Berdasarkan hasil data dari guru pamong terhadap kemampuan Mahasiswa PPL 

dalam penguasaan struktur dan materi bidang studi diantaranya : ada beberapa 

mahasiswa PPL dengan kemampuan yang baik namun ada juga yang terlihat 

belum menguasai struktur dan materi bidang studi. Beberapa hal yang 

menyebabkan terjadinya keadaan ini adalah kurang menguasai materi yang akan 

disampaikan dan kurang tepatnya  dalam mengaplikasikan bidang ilmu ke dalam 

bidang ilmu lainnya namun secara keseluruhan bisa dikatakan cukup baik. 
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Pengkelasan skor untuk kriteria penguasaan struktur dan materi bidang 

studi adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Kriteria Kemampuan Menguasai Struktur Bidang Studi Tata 
Busana dan Tata Boga 

Rumus Interval Skor Interval Skor Kriteria 
812.5 + 1.25  195    -   812.5+ 2.5  195 1056.25 - 1300 Baik 
812.5 + 0  195    -    812.5 + 1.25  195 812.5 - 1056.25 Cukup Baik 
812.5 - 1.25  195   -   812.5 + 0  195  568.75 - 812.5 Kurang Baik 
812.5 - 2.5  195   -   812.5 - 1.25  195 325 - 568.75 Tidak Baik 

 

Dengan total skor untuk kriteria penguasaan struktur dan materi bidang 

studi Tata Busana dan Tata Boga adalah 879 (lampiran) maka dapat dilihat di 

tabel atas kemampuan mahasiswa PPL masuk dalam kategori cukup baik. 

Secara jelasnya distribusi untuk jawaban persepsi guru pamong dalam 

penilaian terhadap sub variabel penguasaan struktur dan materi bidang studi Tata 

Busana dan Tata Boga dapat dilihat dalam tabel berikut  
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Tabel 4.4. Sebaran persepsi guru pamong untuk sub variabel kemampuan 
menguasai struktur bidang studi Tata Busana dan Tata Boga 

No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 
      Absolut relatif(%)  Kumulatif(%)  
1 Baik 1056.25 - 1300 5 26.28 26.28 
2 Cukup Baik 812.5 - 1056.25 10 43.91 70.19 
3 Kurang Baik 568.75 - 812.5 10 29.81 100 
4 Tidak Baik 325 - 568.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   
 
Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka diperoleh gambaran sebagai 
berikut: 

 

Gambar 4.2 Kemampuan Menguasai Struktur Bidang Studi 

4.1.4. Deskripsi Kemampuan Mahasiswa PPL dalam Penguasaan dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Komunikasi  

dalam Pembelajaran Tata Busana dan Tata Boga. 

Hasil yang bisa dilihat dari tabel pertanyaan untuk kelompok kemampuan 

mahasiswa PPL dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran Tata Busana dan Tata Boga adalah masuk dalam 

kategori cukup baik. Penelitian di lapangan dan data dari komentar guru pamong 

serta mahasiswa PPL  menunjukan kemampuan yang baik, namun, 

ketidaktersediaan jaringan internet menjadikan siswa kurang optimal dalam 

menguasai teknologi komunikasi. 
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Pengkelasan skor untuk kriteria penguasaan dan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bidang studi Tata Busana dan Tata 

Boga adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5. Kriteria Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pembelajaran bidang studi Tata Busana dan Tata Boga 

Rumus Interval Skor Interval Skor Kriteria 
1562.5 + 1.25  375    -   1562.5 + 2.5  375 2031.25 – 2500 Baik 
1562.5 + 0  375    -    1562.5 + 1.25  375 1562.5 - 2031.25 Cukup Baik 
1562.5 - 1.25  375   -   1562.5 + 0  375  1093.75 - 1562.5 Kurang Baik 
1562.5 - 2.5  375   -   1562.5 - 1.25  375 625 - 1093.75 Tidak Baik 

 

Hasil perhitungan penilaian guru pamong untuk kriteria tersebut adalah 

1802 (lampiran), dengan begitu maka kemampuan mahasiswa PPL masuk dalam 

kategori cukup baik. 

Secara jelasnya distribusi untuk jawaban persepsi guru pamong dalam 

penilaian terhadap sub variabel penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam pembelajaran bidang studi Tata Busana dan Tata Boga 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6. Sebaran persepsi guru pamong untuk sub variabel penguasaan 
dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran 
No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 
      Absolut relatif (%) Kumulatif(%)  
1 Baik 2031.25 - 2500 9 44.95 44.95 
2 Cukup Baik 1562.5 - 2031.25 7 28.69 73.64 
3 Kurang Baik 1093.75 - 1562.5 9 26.36 100 
4 Tidak Baik 625 - 1093.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   
Apabila digambarkan dalam bentuk Grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut:   
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Gambar 4.3 Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi dan 

Komunikasi dalam Pembelajaran bidang studi Tata Busana dan Tata Boga 

4.1.5. Deskripsi Kemampuan Mahasiswa PPL dalam Mengorganisasikan 

Materi Kurikulum Bidang Studi Tata Busana dan Tata Boga.   

Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikankan bahwa kemampuan 

mahasiswa PPL UNNES tahun 2009/2010 dalam mengorganisasi materi 

kurikulum bidang studi termasuk dalam kategori cukup baik. Keterangan dari 

guru pamong tentang kemampuan mahasiswa PPL dalam mengorganisasi materi 

kurikulum bidang studi diantaranya : pada umumnya sudah cukup baik, hanya ada 

beberapa kekurangan dapat pengorganisasian materi kurikulum yang disebabkan 

belum terbiasanya mahasiswa PPL dalam penyusunan dan pengorganisasian 

materi kurikulum. Pengkelasan skor untuk ktiteria kemampuan mengorganisasi 

materi kurikulum bidang studi Tata Busana dan Tata Boga adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7. Kriteria Kemampuan Mengorganisasi Materi Kurikulum Bidang Studi 
Rumus Interval Skor Interval Skor  Kriteria 

1250 + 1.25  300    -   1250 + 2.5  300 1625 - 2000 Baik 
1250 + 0  300    -    1250 + 1.25  300 1250 - 1625 Cukup Baik 
1250 - 1.25  300   -   1250 + 0  300  875 – 1250 Kurang Baik 
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1250 - 2.5  300   -   1250 - 1.25  300 500 – 875 Tidak Baik 
 

Total skor penilaian guru untuk kemampuan mengorganisasi materi 

kurikulum bidang studi adalah 1394 (lampiran) sehingga kemampuan mahasiswa 

masuk dalam kategori cukup baik.  

Secara jelasnya distribusi untuk jawaban persepsi guru pamong dalam 

penilaian terhadap sub variabel kemampuan mengorganisasi materi kurikulum 

bidang studi dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.8. Sebaran persepsi guru pamong untuk sub kemampuan 
mengorganisasi materi kurikulum bidang studi 

No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 
      Absolut relatif (%) Kumulatif(%)  
1 Baik 1625 – 2000 8 41.18 41.18 
2 Cukup Baik 1250 – 1625 11 41.89 83.07 
3 Kurang Baik 875 – 1250 6 16.93 100 
4 Tidak Baik 500 – 875 0 0 100 

Jumlah 25 100   
 

 

 

 

 

 

Apabila digambarkan dalam bentuk Grafik diperoleh gambaran sebagai berikut: 
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 Gambar 4.4 Mengorganisasikan Materi Kurikulum Bidang Studi 
4.1.6. Deskripsi Kemampuan Mahasiswa PPL Pada Tiap Indikator 

Penelitian 

4.1.6.1. Menguasai bahan kurikulum bidang studi 

Berdasar hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan mahasiswa 

PPL dalam mengusai bahan kurikulum bidang studi adalah baik. Hal ini 

ditunjukan oleh sebagian besar penilaian guru pamong (48%) mempunyai 

persepsi baik, 20% berpersepsi cukup baik, dan 32% berpersepsi kurang baik. 

Tidak ada satupun guru pamong yang mempunyai persepsi tidak baik. Hasil 

selengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.9. Kemampuan menguasai bahan kurikulum bidang studi. 
No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 9.75 - 12 12 48 48 
2 Cukup Baik 7.5 - 9.75 5 20 68 
3 Kurang Baik 5.25 - 7.5 8 32 100 
4 Tidak Baik 3 - 5.25 0 0 100 

Jumlah 25 100   
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Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

          Gambar 4.5 Indikator Menguasai Bahan Kurikulum Bidang Studi 

4.1.6.2. Mengungkap isi buku buku teks kurikulum bidang studi 

Penelitian menunjukan kemampuan mahasiswa PPL dalam mengungkap 

isi buku buku teks kurikulum bidang studi adalah cukup baik. Hal ini 

ditunjukan dengan 36% guru pamong berpersepsi cukup baik, 24% berpersepsi 

baik, dan 40% berpersepsi kurang baik. Tidak ada guru pamong yang 

berpersepsi tidak baik.Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 4.10. Kemampuan mengungkap isi buku buku teks kurikulum 
bidang studi 

No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 - 20 6 24 24 
2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 9 36 60 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 10 40 100 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   
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Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

        Gambar 4.6 Indikator Mengungkap Isi Buku-buku Teks Kurikulum Bidang 
studi 

4.1.6.3. Menguasai dan mempelajari aplikasi bidang ilmu ke dalam bidang 

ilmu lain 

Berdasar hasil penelitian dapat dilihat kemampuan mahasiswa PPL 

dalam menguasai dan mempelajari aplikasi bidang ilmu ke dalam bidang ilmu 

lain adalah cukup baik ditunjukan dengan 40% guru pamong berpersepsi cukup 

baik, 16% berpersepsi baik, 36% berpersepsi kurang baik, dan 8% berpersepsi 

tidak baik. Secara lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut : 

          Tabel 4.11. Kemampuan menguasai dan mempelajari aplikasi bidang 
ilmu   ke dalam bidang ilmu lain. 
No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 - 20 4 16 16 
2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 10 40 56 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 9 36 92 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 2 8 100 

Jumlah 25 100   
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Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut 

 

Gambar 4.7 Indikator Menguasai dan mempelajari aplikasi bidang 
ilmu kedalam bidang ilmu lain. 
 

4.1.6.4. Penggunaan media dalam pembelajaran yang dapat menarik    

perhatian siswa 

Berdasar hasil penelitian, dapat dilihat kemampuan mahasiswa PPL 

untuk penguasaan media dalam pembelajaran yang dapat menarik perhatian 

siswa adalah cukup baik (32% guru pamong berpersepsi cukup baik), 36% 

berpersepsi baik, 32% berpersepsi kurang baik, dan tidak ada persepsi tidak 

baik dari guru pamong. Secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut : 

Tabel 4.12. Kemampuan penggunaan media dalam pembelajaran yang 
dapat menarik perhatian siswa  

No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 - 20 9 36 36 

 2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 8 32 68 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 8 32 100 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   
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Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

         Gambar 4.8 Indikator Penggunaan Media dalam pembelajaran yang dapat         
menarik perhatian siswa 
 
4.1.6.5. Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai tujuan 

pembelajaran 

Berdasar hasil penelitian, dapat dilihat kemampuan mahasiswa PPL 

untuk penggunaan metode pembelajaran yang sesuai tujuan pembelajaran 

adalah baik (40% guru pamong berpersepsi baik), 24% berpersepsi cukup baik, 

36% berpersepsi kurang baik, dan tidak ada persepsi tidak baik dari guru 

pamong. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 Kemampuan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai 
tujuan pembelajaran. 

No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 - 20 10 40 40 
2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 6 24 64 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 9 36 100 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   
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Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 
Gambar 4.9 Penggunaan Metode Pembelajaran yang sesuai dengan 
tujuan   pembelajaran. 

 
4.1.6.6. Memberikan motivasi kepada siswa 

Berdasar hasil penelitian, dapat dilihat kemampuan mahasiswa PPL 

dalam memberikan motivasi kepada siswa adalah cukup baik ditunjukan dengan 

44% guru pamong berpersepsi cukup baik, 24% berpersepsi baik, 28% 

berpersepsi kurang baik, dan 4% berpersepsi tidak baik. Secara jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.14. Kemampuan memberikan motivasi kepada siswa 
No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 - 20 6 24 24 
2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 11 44 68 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 7 28 96 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 1 4 100 

Jumlah 25 100   
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Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut 

 

Gambar 4.10 Indikator Memberikan Motivasi kepada siswa 

 

4.1.6.7. Bersikap terbuka kepada siswa 

Penelitian menunjukan kemampuan mahasiswa PPL dalam bersikap 

terbuka kepada siswa adalah cukup baik (48% guru pamong berpersepsi cukup 

baik), 32% berpersepsi baik, dan 20% berpersepsi kurang baik. Tidak ada guru 

pamong yang berpersepsi tidak baik. 

Tabel berikut dapat menggambarkan kemampuan mahasiwa PPL dalam 

bersikap terbuka kepada siswa dari persepsi guru pamong : 

Tabel 4.15. Kemampuan bersikap terbuka kepada siswa 
No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 - 20 8 32 32 
2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 12 48 80 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 5 20 100 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   
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Apabila digambarkan dengan grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11 Indikator Bersikap terbuka kepada Siswa 
 

4.1.6.8. Menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan 

mengajar dan pelajaran yang diajarkan 

Penelitian menunjukan kemampuan mahasiswa PPL dalam menampilkan 

kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan mengajar dan pelajaran yang 

diajarkan adalah cukup baik (32% guru pamong berpersepsi cukup baik), 28% 

berpersepsi baik, 36% berpersepsi kurang baik, dan 4% berpersepsi tidak baik. 

Tabel berikut dapat menggambarkan kemampuan mahasiwa PPL dalam 

menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan mengajar dan 

pelajaran yang diajarkan dari persepsi guru pamong : 

 

 

 

 

  Tabel 4.16. Kemampuan menampilkan kegairahan dan kesungguhan 
dalam   kegiatan mengajar dan pelajaran yang diajarkan. 
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No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 - 20 7 28 28 
2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 8 32 60 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 9 36 96 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 1 4 100 

Jumlah 25 100   
 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikutl: 

 

Gambar 4.12 Indikator Menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam  
kegiatan mengajar dan pengajaran yang dilakukan. 

 
4.1.6.9. Pengorganisasian waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran

Berdasar hasil penelitian, dapat dilihat kemampuan mahasiswa PPL 

dalam pengorganisasian waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran 

adalah kurang baik ditunjukan dengan 40% guru pamong berpersepsi kurang 

baik, 28% berpersepsi baik, 32% berpersepsi kurang baik, dan tidak ada yang 

berpersepsi tidak baik. Secara jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.17. Kemampuan pengorganisasian waktu, ruang, bahan, dan 
perlengkapan pengajaran 
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No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 – 20 7 28 28 
2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 8 32 60 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 10 40 100 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   
 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

Gambar 4.13 Indikator Pengorganisasian waktu, ruang, bahan, dan 
perlengkapan pengajaran. 

 

4.1.6.10. Berlatih menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

Berdasar hasil penelitian, dapat dilihat kemampuan mahasiswa PPL 

dalam berlatih menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar adalah cukup 

baik ditunjukan dengan 32% guru pamong berpersepsi cukup baik, 32% 

berpersepsi baik, 36% berpersepsi kurang baik, dan tidak ada guru pamong 

yang berpersepsi tidak baik. Secara jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

           
Tabel 4.18. Kemampuan berlatih menggunakan lingkungan sebagai sumber 
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belajar 

No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 - 20 8 32 32 
2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 8 32 64 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 9 36 100 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   
 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

Gambar 4.14 Indikator Berlatih Menggunakan Lingkungan sebagai 
sumber belajar 
 

4.1.6.11. Memonitor proses belajar 

Berdasar hasil penelitian, dapat dilihat kemampuan mahasiswa PPL 

dalam memonitor proses belajar adalah cukup baik ditunjukan dengan 36% 

guru pamong berpersepsi cukup baik, 28% berpersepsi baik, 32% berpersepsi 

kurang baik, dan 4% berpersepsi tidak baik. Secara jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 
Tabel 4.19. Kemampuan memonitor proses belajar 
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No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 – 20 7 28 28 
2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 9 36 64 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 8 32 96 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 1 4 100 

Jumlah 25 100   
 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

Gambar 4.15 Indikator Memonitor Proses Belajar 
 
4.1.6.12. Mengelola interaksi perilaku di dalam kelas 

Berdasar hasil penelitian, dapat dilihat kemampuan mahasiswa PPL 

dalam memberikan motivasi kepada siswa adalah cukup baik ditunjukan dengan 

56% guru pamong berpersepsi cukup baik, 20% berpersepsi baik, 20% 

berpersepsi kurang baik, dan 4% berpersepsi tidak baik. Secara jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.20. Kemampuan mengelola interaksi perilaku di dalam kelas 

No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) 
Kumulatif 

(%) 
1 Baik 16.25 – 20 5 20 20 
2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 14 56 76 
3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 5 20 96 
4 Tidak Baik 3 - 8.75 1 4 100 

Jumlah 25 100   
 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, diperoleh gambaran sebagai berikut: 

 

Gambar 4.16 Indikator Mengelola Interaksi Perilaku di dalam kelas. 
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4.2. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Guru Pamong terhadap 

Kompetensi Profesional Mahasiswa Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi pada 

Pelaksanaan PPL tahun 2009 dan 2010 Se Kabupaten Semarang adalah cukup 

baik. Pembagian kriteria dalam empat kriteria saja (baik, cukup baik, kurang baik, 

dan tidak baik) menunjukan bahwa hasil penelitian ini ada pada kriteria level II 

(cukup baik). Dapat dikatakan cukup baik karena mahasiswa PPL masih dalam 

taraf belajar. Micro Teaching yang mahasiswa dapatkan merupakan proses latihan 

keterampilan mengajar. Djamarah 2002:43 menyatakan kegiatan belajar mengajar 

adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang 

menciptakannya guna membelajarkan anak didik. Namun terkadang mahasiswa 

PPL belum secara optimal menciptakan suasana belajar mengajar yang 

didalamnya terdapat kompetensi profesional seorang guru. Hal ini menunjukan 

adanya kemampuan dasar mengajar cukup besar yang bisa dikembangkan untuk 

menjadi lebih baik. 

Persepsi guru pamong dalam tiap sub variabel berbeda-beda dikarenakan 

perbedaan kesiapan mahasiswa PPL pada tiap persiapan mengajar yang mereka 

miliki. Kemampuan mahasiswa PPL dalam menguasai struktur dan materi bidang 

studi ada di level cukup baik ditunjukan dengan persepsi dari 25 orang guru 

pamong yang dijadikan responden, 43,91% menyatakan cukup baik, 26,28% 

menyatakan baik, 29,81% menyatakan kurang baik dan tidak ada yang 

menyatakan tidak baik (Tabel 4.4).  
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Sub variabel kemampuan menguasai struktur dan materi bidang studi 

terbagi dalam tiga indikator, yaitu : kemampuan menguasai bahan kurikulum 

bidang studi, kemampuan mengungkap isi buku buku teks kurikulum bidang 

studi, dan kemampuan menguasai dan mempelajari aplikasi bidang ilmu ke dalam 

bidang ilmu lain. Pada indikator pertama kemampuan menguasai bahan kurikulum 

bidang studi mahasiswa PPL pada umumnya sudah baik yaitu 48 % (Tabel 4.9). 

Namun pada indikator kedua yaitu kemampuan mengungkap isi buku-buku teks 

kurikulum bidang studi sebagian besar mahasiswa masih kurang baik (40 %) dan 

cukup baik (36%), hanya sedikit guru yang menyatakan kemampuan mahasiswa 

baik (Tabel 4.10).  Sedangkan untuk indikator kemampuan menguasai dan 

mempelajari aplikasi bidang ilmu ke dalam bidang ilmu lain mahasiswa PPL 

secara garis besar sudah cukup baik (40%) menurut persepsi guru pamong (Tabel 

4.11). ). Hal ini disebabkan pada umumnya mahasiswa belum memiliki 

pengalaman yang cukup dalam mengajar dan juga banyaknya buku-buku teks 

kurikulum bidang studi yang harus disampaikan dalam pembelajaran serta 

penggunaan bahasa yang kurang tepat dalam penyampaian buku-buku teks. 

Dalam tugas mengajar, hendaknya guru memperhatikan dan memikirkan 

hubungan di antara setiap pelajaran sehingga siswa dapat menghubungkan 

pengetahuan dengan kehidupan yang nyata, hubungan tersebut hendaknya dapat 

diterima akal budi (Nur’aini 2008:27) Kemampuan ini merupakan dasar untuk 

bisa dikembangkan dikarenakan sensitivitas mahasiswa PPL yang cukup tajam 

dalam mengaplikasikan bidang ilmu yang diajarkan. 
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Kemampuan mahasiswa dalam sub variabel penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dalam persepsi 25 orang 

guru pamong 44,95% menyatakan baik, 28,69% menyatakan cukup baik, 26,36% 

menyatakan kurang baik, dan tidak ada guru pamong yang menyatakan tidak baik. 

Sehingga untuk sub variabel ini mahasiswa PPL bisa dikatakan secara garis besar 

mempunyai kemampuan yang baik, hanya beberapa kekurangan dalam variabel 

ini disebabkan belum adanya sarana yang cukup untuk teknologi informasi dan 

komunikasi yang tersedia di sekolah tempat mengajar.  

Sub variabel penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi terbagi dalam lima indikator, terdiri dari : kemampuan penggunaan 

media dalam pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa, kemampuan 

penggunaan metode pembelajaran yang sesuai tujuan pembelajaran, kemampuan 

memberikan motivasi kepada siswa, kemampuan bersikap terbuka kepada siswa, 

dan kemampuan menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan 

mengajar dan pelajaran yang diajarkan. 

Secara garis besar untuk indikator pertama (kemampuan penggunaan 

media dalam pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa yaitu 36%) dan 

indikator kedua (kemampuan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai 

tujuan pembelajaran yaitu 40 %) kemampuan mahasiswa baik (Tabel 4.12 dan 

Tabel 4.13). Kemampuan penggunaan media pembelajaran mahasiswa PPL bisa 

menarik perhatian siswa dikarenakan kreativitas mahasiswa dalam pemilihan 

media untuk pengajaran. Metode pembelajaran yang dipilih para mahasiswa PPL 
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juga dirasa sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat memahami 

materi yang disampaikan. 

Pada tiga indikator lainnya (kemampuan memberikan motivasi kepada 

siswa (44%), kemampuan bersikap terbuka kepada siswa (48%), serta 

kemampuan menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan mengajar 

dan pelajaran yang diajarkan (36%) ) mahasiswa dinilai cukup baik oleh para guru 

pamong sebagai responden penelitian. Hal ini adalah dasar kuat mahasiswa PPL 

untuk bisa dikembangkan sehingga bisa menjadi pengajar yang profesional. Untuk 

bisa memberikan motivasi selain pengalaman juga diperlukan pengertian lebih 

tentang keadaan siswa yang diajar sehingga apa yang bisa menaikkan motivasi 

siswa bisa disampaikan dengan baik. Begitupun untuk bisa terbuka kepada siswa 

diperlukan pengalaman dan kedekatan antara guru dan siswa yang diajar sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih dalam penyampaiannya, sementara mahasiswa 

hanya melakukan PPL selama 3 bulan. Kemampuan menampilkan kegairahan dan 

kesungguhan para mahasiswa PPLpun sudah cukup baik, hanya saja ada sedikit 

perlu perbaikan agar para siswa yang diajarpun bisa bisa bergairah dan 

bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Djamarah 

2002:7 menyatakan memilih dan menetapkan prosedur, metode , teknik dan media 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Metode dan media untuk 

memotivasi anak didik agar mampu menerapkan pengetahuan dan pengalamannya 

untuk memecahkan masalah, terdorong untuk berfikir bebas dan berani untuk 

mengungkapkan pendapatnya sendiri. 
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Pada sub variabel pengorganisasian materi kurikulum bidang studi secara 

garis besar kemampuan mahasiswa adalah cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan 

persepsi 25 orang guru pamong 41,18% menyatakan baik, 41,89% menyatakan 

cukup baik, 16,93% menyatakan kurang baik, dan tidak ada yang menyatakan 

tidak baik. Dalam kemampuan untuk mengorganisasi materi kurikulum bidang 

studi memang diperlukan pengalaman dan jam terbang yang cukup untuk bisa 

mengatur dan mengorganisasi dengan baik. Namun begitu mahasiswa PPL sudah 

memiliki kemampuan yang cukup baik dan kemampuan ini siap dikembangkan 

untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik.  

Sub variabel pengorganisasian materi kurikulum bidang studi terbagi 

dalam empat indikator, yaitu : kemampuan pengorganisasian waktu, ruang, bahan, 

dan perlengkapan pengajaran, kemampuan berlatih menggunakan lingkungan 

sebagai sumber belajar, kemampuan memonitor proses belajar, dan kemampuan 

mengelola interaksi perilaku di dalam kelas.  

Pada indikator pertama yaitu kemampuan pengorganisasian waktu, ruang, 

bahan, dan perlengkapan pengajaran mahasiswa PPL dinilai masih kurang 

baik(40%). Hal ini jelas terlihat dikarenakan kurangnya pengalaman mahasiswa 

PPL dalam hal mengajar sehingga belum bisa memperhitungakan dan 

mengorganisasi waktu, ruang, bahan dan perlengkapan pengajaran yang ada. 

Namun dengan adanya pengalaman dalam PPL ini mahasiswa diharapkan untuk 

bisa mengatur dengan lebih baik. Tiga indikator lainnya (kemampuan berlatih 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar yaitu 32%, kemampuan 

memonitor proses belajar yaitu 36% , dan kemampuan mengelola interaksi 
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perilaku di dalam kelas yaitu 56%) menurut persepsi gruru pamong secara garis 

besar mahasiswa PPL sudah cukup baik. 

Cukup baiknya kemampuan mahasiswa PPL dalam memberikan 

pengajaran tidak lepas dari  Program UNNES yang telah mengadakan micro 

teaching  sebagai penunjang bekal keterampilan yang berhubungan dengan sistem 

belajar mengajar. Keterampilan yang dibekalkan antar lain meliputi cara 

membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bagaimana bertanya dan 

menanggapi pertanyaan, keterampilan untuk menjelaskan, keterampilan memberi 

penguatan, keterampilan bervariasi, dan keterampilan dalam mengelola kelas. 

Keterampilan–keterampilan tersebut membutuhkan latihan, karena hal tersebut 

tentu tidak dengan sendirinya datang begitu saja (Nia, Istianah dan Abawi, 

2005:14) 

Dalam proses belajar mengajar selain kegiatan proses penyampaikan 

materi pelajaran ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh mahasiswa PPL 

sebagai seorang calon guru sehingga proses pengajaran dapat berjalan secara 

efektif dan efesien. Hal tersebut antara lain adalah memperhitungkan materi dan 

bahan pengajaran dengan waktu dan kondisi serta perlengkapan pengajaran yang 

ada, kedekatan dengan siswa yang diajar, pemanfaatan lingkungan dan sarana 

informasi dan telekomunikasi. 

Kedekatan dengan siswa akan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 

dikarenakan adanya keterbukaan dengan siswa membuat siswa lebih mudah untuk 

menanyakan hal-hal yang kurang jelas selama proses pembelajaran dan juga 
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pemberian motivasi belajar secara tepat yang membuat siswa bisa lebih bergairah 

dan bersungguh sungguh.  

Persepsi cukup baik dari para guru pamong dalam penelitian ini 

disebabkan kesiapan para mahasiswa dalam pelaksanaan PPL UNNES tahun 2009 

dan 2010 ini. Kekurangan yang ada seharusnya menjadi pengalaman dan juga 

dilakukan perbaikan baik oleh siswa maupun oleh penyelenggara PPL. Kesiapan 

mahasiswa PPL adalah sesuatu yang harus selalu dilakukan dalam proses 

pembelajaran dan merupakan bekal pengalaman mahasiswa sebagai calon guru di 

masa mendatang.     
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4.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada hambatan dan kelemahan dalam penelitian, yaitu : 

4.3.1 Banyaknya persepsi guru pamong tentang mahasiswa PPL, namun dalam 

penelitian ini, peneliti hanya menggambarkan persepsi guru pamong tentang 

kompetensi profesional mahasiswa PPL jurusan teknologi jasa dan produksi. 

4.3.2 Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambarkan satu kompetensi yaitu 

profesional yang merupakan salah satu dari empat kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru yang profesional. kompetensi 

4.3.3 Hasil penelitian mengenai Persepsi Guru Pamong Terhadap Kompetensi 

Profesional Mahasiswa Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi pada Pelaksanaan 

PPL tahun 2009 dan 2010 Se Kabupaten Semarang, tidak dapat digeneralisasikan 

terhadap persepsi guru pamong terhadap kompetensi profesional mahasiswa 

Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi pada pelaksanaan PPL tahun 2009 dan 2010 

di Kabupaten lainnya . Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya meneliti untuk 

pelaksanaan PPL tahun 2009 dan 2010 Se Kabupaten Semarang. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

pada bab ini akan diuraikan dua hal pokok yaitu simpulan dan saran berkaitan 

dengan temuan- temuan dalam penelitian ini. 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi guru pamong terhadap kompetensi profesional mahasiswa Jurusan 

Teknologi Jasa dan Produksi pada pelaksanaan PPL  tahun 2009 dan 2010 Se 

Kabupaten Semarang dalam penguasaan struktur materi bidang studi Tata 

Busana dan Tata Boga adalah cukup baik.  

2. Persepsi Guru Pamong terhadap kompetnsi profesional mahasiswa Jurusan 

Teknologi Jasa dan Produksi pada pelaksanaan PPL  tahun 2009 dan 2010 Se 

Kabupaten Semarang dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi 

komunikasi dan komunikasi dalam pembelajaran bidang studi  Tata Busana 

dan Tata Boga adalah baik.  

3. Persepsi guru pamong terhadap kompetensi profesional mahasiswa Jurusan 

Teknologi Jasa dan Produksi pada pelaksanaan PPL  tahun 2009 dan 2010 Se 

Kabupaten Semarang dalam mengorganisasi kurikulum bidang studi Tata 

Busana dan Tata Boga  adalah cukup baik.  
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5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian, 

peneliti mempunyai saran sebagai berikut : 

1. Perlunya ditingkatkan kompetensi profesional mahasiswa PPL Jurusan 

Teknologi Jasa dan Produksi dalam mengasah kemampuan mengajarnya. 

Mengasah kemampuan mengajar mahasiswa PPL dapat dilakukan dengan 

melaksanakan latihan mengajar secara mandiri. Latihan mengajar dapat 

dilakukan secara berkelompok dan masing–masing anggota kelompok dapat 

memberikan masukan kepada anggota yang sedang berlatih mengajar. 

Dengan demikian setiap anggota dapat ,mengetahui kekurangannya sehingga 

dapat memperbaikinya. 

2. Perlunya ditambahkan bekal yang lebih untuk mahasiswa PPL UNNES untuk 

tahun tahun selanjutnya dengan pengayaan kemampuan mengajar sebelum 

dimulainya program PPL. Penambahan pengayaan kemampuan mengajar 

sebelum dimulainya program PPL dapat di;lakukan dengan menambah waktu 

berlatih mengajar dalam program mata kuliah micro teaching , yang biasanya 

15 menit menjadi 25 menit. Pengayaan lainnya dapat dilakukan dengan 

bekerjasama dengan sekolah latihan agar mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah micro teaching dapat mengajar secara langsung didalam kelas, bertatap 

muka dengan siswa sehingga mahasiswa memperoleh gambaran mengajar di 

dalam kelas. Hal ini dapat dilakukan 1 sampai 2 tatap muka, tanpa 

mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah latihan.   
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Lampiran 1 
 
 

DAFTAR GURU PAMONG 

YANG MENJADI UJI COBA PENELITIAN 

 
No Nama Guru Pamong NAMA SEKOLAH 

1 Muhdlor. S.Pd SMK IBU KARTINI 

2 Yekti Handayani, S.Pd. SMK IBU KARTINI 

3 Sri Hastuti, S.Pd. SMK IBU KARTINI 

4 Dra Ratna Setyohandani, M.Pd. SMK IBU KARTINI 

5 Dra. Rina Sugiyati SMK IBU KARTINI 

6 Dra Sri Utami SMK IBU KARTINI 

7 Arina Haq SMK IBU KARTINI 

8  Rinawati RS, S.Pd. SMK IBU KARTINI 

9 Suti Andriani, S.Pd. SMK IBU KARTINI 

10 Dwi Ernawati, S.Pd. . SMK IBU KARTINI 
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Lampiran 2 
 

HASIL UJI COBA  INSTRUMEN VARIABEL PERSEPSI GURU PA MONG TENTANG KOMPETENSI PROFESIONAL 
MAHASISWA PPL 

 

Kode 

Skor 
Total 
(∑Y) 

Y² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumh 

UC-01 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 60 149 22201 

UC-02 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 68 160 25600 

UC-03 4 4 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 58 214 45796 

UC-04 2 4 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 66 199 39601 

UC-05 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 67 145 21025 

UC-06 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 41 163 26569 

UC-07 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 3 3 71 179 32041 

UC-08 2 2 2 3 4 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 1 4 2 64 172 29584 

UC-09 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 64 206 42436 

UC-10 1 3 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 56 133 17689 

∑X 24 29 21 28 28 26 25 22 22 21 24 28 26 24 30 26 23 27 28 25 
 1720 302542 

∑X² 66 91 47 82 88 74 67 50 52 49 64 84 70 66 96 74 55 81 88 65 
 

k      = 60 

∑XY 4267 5123 3676 4882 4937 4533 4416 3809 3890 3754 4264 4898 4543 4214 5266 4581 4023 4733 4935 4351 
 

Ssb² = 39.367 

rxy 0.586 0.628 0.459 0.425 0.477 0.295 0.668 0.241 0.682 0.784 0.657 0.423 0.560 0.362 0.529 0.526 0.565 0.382 0.469 0.394 
 

st²    = 7368.240 

r (tabel) 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 
 

r11         = 1.012 

sb² 0.933 0.767 0.322 0.400 1.067 
 

0.500 
 

0.400 0.544 0.711 0.622 0.267 0.933 0.667 0.711 0.233 0.900 1.067 0.278 
   

Kriteria  valid valid valid valid valid tidak valid tidak valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 
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Kode 

Skor 
Total 
(∑Y) Y² 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah 

UC-01 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 60 149 22201 

UC-02 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 65 160 25600 

UC-03 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 68 214 45796 

UC-04 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 67 199 39601 

UC-05 2 3 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 69 145 21025 

UC-06 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 163 26569 

UC-07 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 4 3 2 80 179 32041 

UC-08 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 172 29584 

UC-09 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 77 206 42436 

UC-10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61 133 17689 

∑X 32 30 29 27 30 28 29 30 30 31 27 25 32 29 30 33 31 32 31 29 
 1720 302542 

∑X² 110 96 89 83 100 86 89 96 94 105 79 69 108 87 96 113 103 108 101 89 
 

k      = 60 

∑XY 5638 5249 5063 4771 5294 4969 5116 5322 5248 5516 4716 4421 5650 5088 5352 5795 5482 5626 5447 5116 
 

Ssb² = 39.367 

rxy 0.594 0.444 0.414 0.488 0.518 0.678 0.706 0.808 0.537 0.753 0.356 0.580 0.754 0.717 0.957 0.718 0.698 0.630 0.635 0.706 
 

st²    = 7368.240 

r (tabel) 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 
 

r11         = 1.012 

sb² 0.844 0.667 0.544 1.122 1.111 0.844 0.544 0.667 0.444 0.989 0.678 0.722 0.622 0.322 0.667 0.456 0.767 0.622 0.544 0.544 
 

kriteria 
= 

reliabel 

Kriteria  valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 
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Kode 
Skor 

Jumlah 
Total 
(∑Y) 

Y² 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

UC-01 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2 2 3 2 57 149 22201 

UC-02 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 68 160 25600 

UC-03 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 73 214 45796 

UC-04 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 71 199 39601 

UC-05 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 64 145 21025 

UC-06 3 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 45 163 26569 

UC-07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 79 179 32041 

UC-08 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 73 172 29584 

UC-09 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 73 206 42436 

UC-10 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 56 133 17689 

∑X 33 31 33 26 29 29 33 33 30 31 31 31 28 34 30 31 30 31 33 31 
 

1720 302542 

∑X² 113 103 115 76 93 95 115 113 98 101 109 103 90 118 100 101 94 101 111 101 
 

k      = 60 

∑XY 5702 5459 5807 4578 5117 5160 5818 5782 5293 5424 5566 5454 4949 5931 5283 5412 5233 5423 5737 5440 
 

Ssb² = 39.367 

rxy 0.157 0.591 0.648 0.447 0.528 0.636 0.702 0.639 0.574 0.508 0.796 0.567 0.477 0.654 0.475 0.441 0.446 0.502 0.514 0.596 
 

st²    = 7368.240 

r (tabel) 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 
 

r11         = 1.012 

sb²  
0.767 0.678 0.933 0.989 1.211 0.678 0.456 0.889 0.544 1.433 0.767 1.289 0.267 1.111 0.544 0.444 0.544 0.233 0.544 

 
kriteria 

= 
reliabel 

Kriteria  tidak valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 
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Lampiran 3 

PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA ANGKET PENELITIAN  
Rumus : 
 

 

    

   
Kriteria pengambilan 
keputusan: 
Butir angket valid jika rxy 
> rtabel 
Perhitungan : 
berikut ini perhitungan validitas angket pada butir nomor 
1. 

No Kode X Y X² Y² XY 
1 UC-01 2 149 4 22201 292 

2 UC-02 2 160 4 25600 320 
3 UC-03 4 214 16 45796 s856 

4 UC-04 2 199 4 39601 393 
5 UC-05 2 145 4 21025      290 
6 UC-06 4 163 16 26569 652 

7 UC-07 2 179 4 32641 358 
8 UC-08 2 172 4 29584 344 
9 UC-09 3 206 9 42436 618 
10 UC-10 1 133 1 17689 133 

∑   24 1720 66 302542 4267 
Dengan  menggunakan rumus tersebut 
diperoleh : 

 

 
                 rxy = 0,586 

Pada a = 5% dengan N=10  diperoleh   r hitung ( rxy= 0,589 > r tabel = 0,396) 
Karena rxy > r tabel maka angket N0 1 tersebut Valid 
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Lampiran 4 
 
 

PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA ANGKET PENELITIAN  
 
Rumus yang digunakan: 

r 11 =  

Kriteria pengambilan keputusan : 
Apabila r 11 > r tabel maka angket tersebut reliabel 

1. Perhitungan varians total 
Rumus yang digunakan adalah 

 Varians total =  

Sehingga varians totalnya adalah 

St2 =  

              = 7368,240 
2. Perhitungan varians butir 

Varians Butir =  

Sehingga varians butir ke 1 adalah 

Sb1
2  =  = 5,024 

Sehingga varians butir ke 30 adalah 

Sb1
2  =  = 73,24 

3. Perhitungan koefisien 
reliabilitas 

 r11         =  

                = 1,012 
Pada σ= 5 % dengan N =10 diperoleh r hitung ( r 11= 1,012> r tabel = 0,396), 
maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel. 
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Lampiran 5 
 

DAFTAR GURU PAMONG SEBAGAI PENELITIAN 
 

No Nama Guru Pamong NAMA SEKOLAH 

1 Wahyu S, Spd. SMK N 1 BAWEN 

2 Heru Muh. Yasin, S.Pd. SMK N 1 BAWEN 

3 Puji Rahayu, S.Pd. SMK N 1 BAWEN 

4 Achmad Ali Ashar, S.Pd. SMK N 1 BAWEN 

5 Dra. Rini Sugiyati SMK Islam Sudirman 

6 Erythrina Henri S, S.Pd. T. SMK Islam Sudirman 

7 Arina Haq SMK Islam Sudirman 

8 D. Rinawati RS, S.Pd. SMK N 1 JAMBU 

9 Suti Andriani, S.Pd. SMK N 1 JAMBU 

10 Marsih, S.Pd. T. SMK N 1 JAMBU 

11 Hendro Ciptono, S.Pd SMK N 1 JAMBU 

12 Emi Priastuti SMK Widya Praja 

13 Siti Rokanah SMK Widya Praja 

14 Dwi Ernawati SMk Widya Praja 

15 Umi C. Turosidah, S.Pd. SMK Widya Praja 

16 Tri Yuliani SMK Widya Praja 

17 Chalimatus Sakdiyah S.St. Par. SMK Widya Praja 

18 Tri Widayati SMK WidyaPraja 

19 Chomsijati, S.Pd. SMK N 1 TENGARAN 

20 Sadiyah Woro Asih, S.Pd. SMK N 1 TENGARAN 

21 Sinung R.K. SMK N 1 TENGARAN 

22 Sulasminingsih SMK N 1 TENGARAN 

23 Dwi Ernawati SMK N 1 TENGARAN 

24 Nuzul Naskin SMK N 1 TENGARAN 

25 Rizky Kristiana SMK N 1 TENGARAN 
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Lampir an 6 

KISI-KISI INSTRUMEN 

PERSEPSI GURU PAMONG TERHADAP KOMPENTENSI 

PROFESIONAL MAHASISWA JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN 

PRODUKSI PADA PELAKSANAAN PPL 

TAHUN 2009 DAN 2010 SE KABUPATEN SEMARANG 

 

VARIABEL  SUB VARIABEL  INDIKATOR BUTIR 
JUML

AH 

Persepsi 

Guru 

Pamong 

tentang 

Kompetensi 

Professional 

mahasiswa 

Jurusan 

Teknologi 

Jasa dan 

Produksi 

yang 

melaksanak

an PPL di 

SMK Se 

Kabupaten. 

Semarang 

tahun 2009 

dan tahun 

2010 

1. Menguasai 

struktur dan 

materi bidang 

studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menguasai dan 

memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

dan 

komunikasi 

dalam 

1.1 Menguasai bahan    

kurikulum bidang 

studi 

1.2 Mengungkap isi 

buku-buku teks 

kurikulum bidang 

studi. 

1.3 Menguasai dan 

mempelajari 

aplikasi bidang 

ilmu kedalam 

bidang ilmu lain. 
 

2.1 Penggunaan 

media dalam 

pembelajaran 

yang dapat 

menarik perhatian 

siswa. 

2.2 Penggunaan 

metode 

1, 2, 3,4,5 

 

6,7,8,9,10 

 

 

11,12,13,14,15 

 

 

 

 

 

 

 

16,17,18,19,20 
 

 

 

 

 

 

21,22,23,24,25 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 
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pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mengorganisas

ikan materi 

kurikulum 

bidang studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pembelajaran 

yang sesuai 

tujuan 

pembelajaran 

2.3 Memberikan 

motivasi kepada 

siswa 

2.4 Bersikap terbuka 

kepada siswa 

2.5 Menampilkan 

kegairahan dan 

kesungguhan 

dalam kegiatan 

mengajar dan 

pelajaran yang 

diajarkan. 

3.1 pengorganisasian 

waktu, 

ruang,bahan,dan 

perlengkapan 

pengajaran. 

3.2 berlatih 

mengunakan 

lingkungan 

sebagai sumber 

belajar. 

3.3 memonitor proses 

belajar siswa. 

3.4 mengelola 

interaksi perilaku 

dalam kelas  

 

 

 

 

26,27,28,29,30 

 

 

31,32,33,34,35 

 

36,37,38,39,40 

 

 

 

 

 

 

41,42,43,44,45 

 

 

 

 

46,47,48,49,50 

 

 

 

 

51,52,53,54,55 

 

56,57,58,59,60 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 
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Lampiran 7 
 

LEMBAR INSTRUMEN PENELITIAN 

 

I. LATAR BELAKANG 

1. Nama  : 

2. NIP  : 

3. Jenis kelamin : 

II.  PERSEPSI GURU PAMONG TERHADAP KOMPETENSI 

PROFESIONAL MAHASISWA JURUSAN TEKNOLOGI JASA 

PRODUKSI YANG MELAKSANAKAN PRAKTEK 

PENGALAMAN LAPANGAN DI KAB. SEMARANG TAHUN 2009 

dan tahun 2010. 

PETUNJUK 
1. Mohon Bapak/ Ibu memberi tanda silang pada salah satu alternatif 

jawaban dari pernyataan yang bapak/Ibu anggap paling sesuai pada 
lembar instrumen ini. 

2. Apabila terjadi kekeliruan dalam menjawab dan bapak /Ibu ingin 
membenarkan, maka berilah tanda dua garis bawah pada jawaban 
yang dianggap salah kemudian silanglah jawabab yang semestinya 
sesuai menurut Bapak/Ibu. 

3. Semua jawaban tidak ada yang salah, tetapi jawaban terbaik dan 
yang paling tepat adalah yang sesuai hati nurani dan pilihan 
Bapak/Ibu. 
Contoh: 
Jawaban Semula: 

Praktikan sebelum memulai mengajar terlebih dahulu menjelaskan 
tujuan pembelajaran materi yang akan diberikan kepada siswa. 
a. Selalu   c. kadang-kadang  
b. Sering  d. tidak pernah 
Jawaban pembetulan 
Praktikan sebelum memulai mengajar terlebih dahulu menjelaskan 
tujuan pembelajaran materi yang akan diberikan kepada siswa. 
a. Selalu  c. kadang-kadang   
b. Sering  d. tidak pernah 
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Artinya bahwa pratikan sebelum memulai mengajar terlebih dahulu 
menjelaskan tujuan pembelajaran materi yang akan diberikan 
kepada siswa, guru ragu-ragu terhadap pernyataan tersebut. 
 

 

III.  PERNYATAAN 

1. Praktikan melakukan persiapan sebelum mengajar dikelas. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

2. Praktikan melakukan bimbingan mengenai pembuatan RPP, pemilihan 

media dan metode mengajar yang akan dilakukan didalam kelas. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

3. Praktikan dalam mengajar menguasai bahan pelajaran. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

4. Praktikan dalam mengajar menentukan sendiri bahan pengayaan bidang 

studi. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

5. Praktikan dalam mengajar menentukan bahan pengayaan dengan 

melibatkan siswa. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

6. Praktikan sebelum memulai mengajar terlebih dahulu menjelaskan tujuan 

pembelajaran materi yang akan diberikan kepada siswa. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

7. Praktikan telah menggunakan buku-buku teks kurikulum dengan tepat 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 
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8. Praktikan dalam mengajar menggunakan buku-buku teks lainya sebagai 

referensi. 

a. Selalu  c. kadang-kadang  

b. Sering  d. tidak pernah 

9. Praktikan dengan jelas mengungkap isi buku-buku teks dalam proses 

belajar mengajar. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

10. Selain menggunakan buku-buku teks kurikulum, praktikan menggunakan 

teknologi internet dalam proses belajar mengajar. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

11. Praktikan dalam mengajar menguasai bidang ilmu yang diajarkan. 

kemudian diaplikasikan kedalam bidang ilmu yang lain. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

12. Dalam mengaplikasikan bidang ilmu ke dalam bidang ilmu lainnya, 

Praktikan menyampaikan dengan jelas. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

13. Pengaplikasian ilmu bidang studi yang disampaikan menarik dan membuat 

siswa menjadi siswa lebih mengerti dengan materi pelajaran 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

14. Praktikan memilih aplikasi bidang ilmu lainnya sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

a. Selalu  c.kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

15. Pemilihan aplikasi bidang ilmu sekaligus praktikan memberikan motivasi 

kepada siswa 

a. Selalu  c. kadang-kadang   
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b. Sering  d. tidak pernah 

16. Praktikan mengggunakan media mengajar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

a. Selalu  c. kadang-kadang  

b. Sering  d. tidak pernah 

17. Praktikan menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian 

siswa. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

18. Praktikan dalam mengajar menggunakan media pembelajaran mengikuti 

perkembangan teknologi terbaru 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

19. Dengan adanya media pembelajaran yang mengikuti perkembangan 

teknologi dan informasi memudahkan praktikan menyampaikan materi 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d.tidak pernah 

20. Praktikan menggunakan media pendidikan sebagai salah satu sumber 

belajar ikut membantu guru memperkaya wawasan anak didik. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

21. Praktikan dalam mengajar menggunakan metode yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

22. Pengggunaan metode mengajar yang dipilih oleh praktikan dapat 

menggairahkan belajar peserta didik. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 
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23. Praktikan dalam mengajar menggunakan metode mengajar yang menarik 

siswa. 

a. Selalu  c.kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

24. Praktikan dalam mengajar menggunakan metode dengan jumlah lebih dari 

1 metode. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

25. Pemilihan metode mengajar disesuaikan dengan situasi belajar mengajar 

yang diciptakan oleh praktikan.  

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering   d. tidak pernah 

26. Praktikan dalam kegiatan belajar mengajar memberikan pujian kepada 

siswa sehingga dalam proses belajar siswa menjadi bersemangat. 

a. Selalu  c. kadang-kadang    

b. Sering  d. tidak pernah 

27. Praktikan dalam mengajar secara lisan memnyampaikan contoh –contoh 

tokoh –tokoh yang sukses dalam bidangnya untuk mendorong siswa untuk 

mencapai kesuksesan. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

28. Praktikan memberikan penguatan kepada siswa secara lisan. 

a. Selalu  c. kadang-kadang  

b. Sering  d. tidak pernah 

29. Praktikan memberikan ganjaran terhadap prestasi yang telah dicapai siswa 

sehingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi dikemudian hari. 

a. Selalu  c. kadang-kadang  

b. Sering  d. tidak pernah 

30. Praktikan melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 
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31. Praktikan dalam proses belajar mengajar memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

32. Praktikan menunjukkan sikap luwes baik di dalam maupun di luar kelas 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

33. Praktikan menunjukan sikap ramah, penuh pengertian dan sabar kepada 

siswa maupun orang lain. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

34. Praktikan menunjukkan sikap simpatik dan sensitif terhadap perasaan dan 

kesukaran siswa. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

35. Praktikan melaksanakan komunikasi yang baik dengan siswa. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

36. Praktikan menunujukkan kegairahan dalam mengajar. 

a. Selalu  c.kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

37. Praktikan dalam kegiatan belajar mengajar merangsang minat siswa agar 

kemauan untuk belajar meningkat. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

38. Praktikan dalam mengajar menunjukkan komunikasi yang baik dengan 

siswa. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

39. Praktikan selama disekolah praktik melaksanakan tugas-tugas secara rutin. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   
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b. Sering  d. tidak pernah 

40. Praktikan menunjukkan semangat mengjar yang tinggi. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

41. Praktikan dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan waktu 

pengajaran secara efektif 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

42. Praktikan dalam mengajar memberikan kebebasan yang disesuaikan 

dengan aturan untuk mempergunakan ruang  belajar se optimal mungkin. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

43. Praktikan dalam mengajar mempergunakan bahan-bahan dalam 

pembelajaran secara efisien. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

44. Praktikan dalam kegiatan mengajar mempergunakan perlengkapan 

pengajaran yang ada disekolahan dengan baik. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

45. Praktikan menyediakan lingkungan belajar yang baik dan teratur sesuai 

kebutuhan belajar mengajar 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

46. Praktikan dalam mengajar menggunakan contoh –contoh yang ada di 

sekitar lingkungan belajar . 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

47. Praktikan memilih pemberian contoh-contoh dalam mengajar dengan 

tepat. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   
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b. Sering  d. tidak pernah 

48. Praktikan memilih contoh-contoh dalam mengajar sesuai tujuan 

pembelajaran. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

49. Praktikan dalam mengajar memperhatikan perkembangan lingkungan 

sehingga dapat menjadi salah satu referensi sumber belajar. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

50. Dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, praktikan 

membantu menambah wawasan siswa. 

a. Selaulu  c. kadang-kadang  

b. Sering  d. tidak pernah 

51. Praktikan mengadakan pengecekan proses belajar siswa secara lisan 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

52. Praktikan mengadakan pengecekan proses belajar secara berkala 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering   d. tidak pernah 

53. Praktikan memperhatikan kesulitan siswa dalam proses belajar. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

54. Praktikan memperhatikan setiap perilaku siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

a. Selalu   c. kadang- kadang    

b. Sering  d. tidak pernah 

55. Praktikan memperhatikan pencapaian belajar siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

56. Praktik mengembangkan hubungan antar pribadi yang sehat dan serasi 
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a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

57. Praktikan dalam menangani perilaku siswa yang kurang baik dengan 

penuh kesabaran dan pengertian. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

58. Praktikan memberikan tuntunan agar interaksi antar siswa dan guru 

terpelihara dengan baik. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

59. Praktikan memperhatikan hubungan antar siswa dalam kelas. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

60. Praktukan mengadakan kelompok-kelompok belajar dengan 

memperhatikan pendapat siswa. 

a. Selalu  c. kadang-kadang   

b. Sering  d. tidak pernah 

 



108 

 

Lampiran 8 

TABULASI HASIL PENELITIAN 

                        

NO Kode 
Skor Total 

(∑Y) Y² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 G-01 4 3 3 1 1 3 3 4 3 4 1 3 4 2 3 3 3 4 4 4 177 31329 

2 G-02 3 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 201 40401 

3 G-03 4 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 199 39601 

4 G-04 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 204 41616 

5 G-05 4 4 3 1 1 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 200 40000 

6 G-06 3 3 2 1 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 133 17689 

7 G-07 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 230 52900 

8 G-08 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 214 45796 

9 G-09 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 214 45796 

10 G-10 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 173 29929 

11 G-11 4 4 4 1 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 167 27889 

12 G-12 4 4 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 169 28561 

13 G-13 3 4 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 175 30625 

14 G-14 1 3 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 131 17161 

15 G-15 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 151 22801 

16 G-16 4 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 4 174 30276 

17 G-17 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 182 33124 

18 G-18 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 221 48841 
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19 G-19 2 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 131 17161 

20 G-20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 119 14161 

21 G-21 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 109 11881 

22 G-22 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 2 2 130 16900 

23 G-23 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 14884 

24 G-24 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121 14641 

25 G-25 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 14884 

 
∑X 75 78 70 46 48 72 72 70 60 65 62 58 70 60 67 78 72 68 73 77 4169 728847 

 ∑X² 247 256 214 106 110 218 218 210 160 203 168 152 212 156 195 256 220 204 231 253 k      = 60 

 
∑XY 12455 12829 11688 7589 7941 11874 11836 11559 9865 11049 10657 9673 11532 10169 11224 13017 12015 11250 12130 12736 Ssb² = 38.290 

 rxy 0.763 0.541 0.702 0.112 0.147 0.666 0.602 0.865 0.532 0.858 0.715 0.695 0.773 0.815 0.808 0.829 0.827 0.773 0.858 0.827 st²    = 1344.982 

 
r (tabel) 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 r11         = 0.988 

 sb² 0.917 0.527 0.750 
  

0.443 0.443 0.583 0.667 1.417 0.593 0.727 0.667 0.500 0.643 0.527 0.527 0.793 0.743 0.660 
  

 
Kriteria valid valid valid tidak tidak valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 
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Lampiran 9 

PERHITUNGAN TIAP INDIKATOR  

 
Menguasai Bahan Kurikulum Bidang Studi 

  

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 9.75 - 12 12 48 48 

2 Cukup Baik 7.5 - 9.75 5 20 68 

3 Kurang Baik 5.25 - 7.5 8 32 100 

4 Tidak Baik 3 - 5.25 0 0 100 

Jumlah 25 100   

      

      

      Mengungkap isi buku buku teks kurikulum bidang studi 
 

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 6 24 24 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 9 36 60 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 10 40 100 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   

      

      

      menguasai dan mempelajari aplikasi bidang ilmu ke dalam bidang ilmu 
lain 

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 4 16 16 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 10 40 56 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 9 36 92 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 2 8 100 

Jumlah 25 100   
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Penggunaan media dalam pembelajaran yang dapat menarik perhatian 
siswa 

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 9 36 36 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 8 32 68 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 8 32 100 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   

      Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai tujuan pembelajaran 

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 10 40 40 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 6 24 64 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 9 36 100 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   

      Memberikan motivasi kepada siswa 
  

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 6 24 24 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 11 44 68 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 7 28 96 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 1 4 100 

Jumlah 25 100   

      

      Bersikap terbuka kepada Siswa 
   

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 8 32 32 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 12 48 80 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 5 20 100 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   
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Menampilkan Kegairahan Dan Kesungguhan Dalam Kegiatan Mengajar 

Dan Pelajaran Yang Diajarkan 

      

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 7 28 28 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 8 32 60 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 9 36 96 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 1 4 100 

Jumlah 25 100   

      Pengorganisasian waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran 

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 7 28 28 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 8 32 60 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 10 40 100 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   

      

      

      Berlatih menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 
 

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 8 32 32 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 8 32 64 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 9 36 100 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 0 0 100 

Jumlah 25 100   
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Memonitor proses belajar 
   

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 7 28 28 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 9 36 64 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 8 32 96 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 1 4 100 

Jumlah 25 100   

      

      Mengelola interaksi perilaku didalam kelas 
  

      No Kategori Interval Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

      Absolut relatif (%) Kumulatif (%) 

1 Baik 16.25 - 20 5 20 20 

2 Cukup Baik 12.5 - 16.25 14 56 76 

3 Kurang Baik 8.75 - 12.5 5 20 96 

4 Tidak Baik 3 - 8.75 1 4 100 

Jumlah 25 100   
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Lampiran 10 

  

Analisa Deskriptif Persentase Kemampuan 
 No Kode Penguasaan Materi Pemanfaatan Teknologi Pengorganisaian Materi Total 

Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Krit eria 
1 UC-01 40 CB 78 CB 57 CB 175 CB 
2 UC-02 46 B 83 B 68 B 197 B 
3 UC-03 40 CB 84 B 73 B 197 B 
4 UC-04 42 B 85 B 71 B 198 B 
5 UC-05 47 B 87 B 64 B 198 B 
6 UC-06 26 KB 60 KB 45 CB 131 KB 
7 UC-07 49 B 100 B 79 B 228 B 
8 UC-08 40 CB 95 B 73 B 208 B 
9 UC-09 40 CB 95 B 73 B 208 B 
10 UC-10 39 CB 76 CB 56 CB 171 CB 
11 UC-11 38 CB 74 CB 51 CB 163 CB 
12 UC-12 39 CB 72 CB 55 CB 166 CB 
13 UC-13 39 CB 74 CB 60 CB 173 CB 
14 UC-14 24 KB 53 KB 49 CB 126 KB 
15 UC-15 28 KB 68 CB 52 CB 148 CB 
16 UC-16 35 CB 75 CB 59 CB 169 CB 
17 UC-17 36 CB 87 B 55 CB 178 CB 
18 UC-18 47 B 94 B 73 B 214 B 
19 UC-19 28 KB 58 KB 41 KB 127 KB 
20 UC-20 25 KB 50 KB 40 KB 115 KB 
21 UC-21 24 KB 46 KB 35 KB 105 KB 
22 UC-22 24 KB 58 KB 45 CB 127 KB 
23 UC-23 28 KB 50 KB 40 KB 118 KB 
24 UC-24 27 KB 50 KB 40 KB 117 KB 
25 UC-25 28 KB 50 KB 40 KB 118 KB 

  Jumlah 879 CB 1802 CB 1394 CB 4075 CB 

Distribusi Jawaban Responden 

Baik 5   9   8   8 

Cukup Baik 10   7   11   8 

Kurang Baik 10   9   6   9 

Tidak Baik 0   0   0   0 

Distribusi Persentase Jawaban Responden 

Baik 26.28%   44.95%   41.18%   40.44% 

Cukup Baik 43.91%   28.69%   41.89%   32.96% 

Kurang Baik 29.81%   26.36%   16.93%   26.60% 

Tidak Baik 0%   0%   0%   0% 
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