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 SARI  

Nugraheni, Puput. 2011. Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Mengajar 
Mahasiswa PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di 
SMA N 11 Semarang Tahun 2010/2011. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan 
Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 101 Hal. 

Kata Kunci: persepsi, kemampuan mengajar. 

Salah satu kondisi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PPL adalah 
kemampuan mengajar mahasiswa PPL itu sendiri. Memperhatikan hal tersebut, 
maka dilakukan penelitian untuk mengetahui persepsi siswa tentang kemampuan 
mengajar mahasiswa PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan 
Antropologi di SMA N 11 Semarang Tahun 2010/2011. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA N 11 Semarang yang 
diajar mahasiswa praktikan dari jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, 
yaitu kelas XI Ilmu Sosial 1, kelas XI Ilmu Sosial 3 dan kelas XI Bahasa tahun 
ajaran 2010/2011 sebanyak 68 siswa, karena jumlah subyek kurang dari 100 orang 
maka semua populasi dijadikan sampel. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah metode kuesioner dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh berupa jawaban responden yang telah dikuantitatifkan, kemudian 
dianalisis secara deskriptif persentase. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase, dapat diketahui bahwa persepsi 
siswa tentang kemampuan mengajar mahasiswa PPL UNNES program studi 
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di SMA N 11 Semarang tahun 2010/2011 
tergolong dalam kategori baik, yaitu kompetensi pedagogik dengan persentase 
75%, kompetensi kepribadian dengan persentase 81%, kompetensi sosial dengan 
persentase 82%, dan kompetensi profesional dengan persentase 77%. 

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa persepsi siswa tentang 
kemampuan mengajar mahasiswa PPL UNNES program studi Pendidikan 
Sosiologi dan Antropologi di SMA N 11 Semarang tahun 2010/2011 termasuk 
dalam kategori baik dengan empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Namun 
masih ada beberapa indikator yang kurang dikuasai oleh mahasiswa PPL. 
Memperhatikan hal tersebut, saran yang dapat disumbangkan yaitu pertama, 
diharapkan untuk meninjau kembali program pembekalan yang diberikan kepada 
mahasiswa yang akan melaksanakan PPL; kedua, mahasiswa PPL diharapkan 
lebih meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kompetensi melalui latihan-
latihan microteaching sehingga dapat menunjang keberhasilan PPL; ketiga, bagi 
mahasiswa kependidikan harus lebih memperbanyak pengetahuan dan wawasan 
yang luas selain yang diperoleh dari kampus; keempat, bagi pusat pengembangan 
PPL UNNES hendaknya menempatkan lokasi sekolah latihan disesuaikan dengan 
prestasi mahasiswa selama kuliah agar tidak terjadi ketimpangan antara 
kemampuan dengan praktik di lapangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 

peningkatan sumber daya manusia yang bermutu, karena pendidikan 

mempunyai tanggung jawab besar dalam kerangka membangun, membina, 

dan mengembangkan kualitas manusia Indonesia yang dijalankan secara 

terstruktur, sistematis dan terprogram serta berkelanjutan. Pengaruh 

pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam 

perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok dan 

kehidupan setiap individu. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat 

besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan tempat dalam 

membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberikan 

kehidupan suatu bangsa yang cerdas pula dan akan membentuk 

kemandirian dan kreatifitas. 

Pendidikan yang berkualitas juga dapat membebaskan masyarakat 

dari kemiskinan hidup. Pendidikan yang benar dan berkualitas adalah 

pendidikan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu 

menumbuhkan kemauan, dapat membangkitkan generasi muda untuk 

menggali potensi dan mengembangkannya secara optimal bagi 

kepentingan pembangunan bangsa. 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan 
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bangsa untuk itu perlu adanya peran aktif dari seluruh komponen bangsa 

agar tujuan tersebut dapat tercapai. Di era globalisasi sekarang ini, dunia 

pendidikan membutuhkan calon guru yang produktif, berkualitas, dan 

profesional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut calon guru diharuskan 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar. Melihat 

kenyataan-kenyataan yang demikian itu, tentu lembaga pendidikan harus 

mampu mengambil langkah antisipatif, agar dapat berperan dalam 

pembangunan sektor pendidikan. 

Dunia pendidikan membutuhkan calon guru yang produktif, 

berkualitas, dan profesional. Guru menurut UU Guru dan Dosen adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,  pendidikan  

dasar, dan pendidikan menengah. 

Pendidikan erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Proses 

tersebut biasanya dilaksanakan didalam suatu lembaga baik formal 

maupun non formal. Dalam suatu proses belajar mengajar yang formal 

harus tersedia sarana dan prasarana penunjang serta harus diampu oleh 

seorang guru yang benar-benar berkompeten dibidangnya. 

Kegiatan belajar mengajar juga merupakan paduan kegiatan antara 

guru dan siswa yang memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang 

baik itu dari guru maupun dari siswa. Sehingga untuk dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik, seorang calon guru profesional harus mengetahui 
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hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan dikuasai mulai dari 

kompetensi apa saja yang harus dimiliki, persiapan sebelum proses belajar 

mengajar sampai dengan tahap evaluasi. 

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan keguruan UNNES terus berupaya menyiapkan guru yang 

berkualitas dan profesional pada bidangnya sehingga dapat memenuhi 

tuntutan dunia pendidikan. Dalam menyiapkan tenaga pendidik yang 

terdiri dari tenaga pembimbing, tenaga pengajar, dan tenaga pelatih 

diperlukan suatu kompetensi sebagai tenaga kependidikan. Oleh karena 

itu, para mahasiswa UNNES wajib mengikuti proses pembentukan 

kompetensi melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang  

meliputi kegiatan-kegiatan kurikulum sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran luar 

sekolah. 

Praktik Pengalaman Lapangan bertujuan membentuk mahasiswa 

praktikan agar menjadi calon tenaga kependidikan yang profesional, sesuai 

dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi, yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional. PPL juga merupakan mata kuliah khusus bagi 

mahasiswa pendidikan untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh 

selama perkuliahan juga merupakan bagian dari kurikulum yang sudah 

menjadi ketetapan UNNES, yang khususnya dalam penelitian ini adalah 
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bagian dari kurikulum program studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi.  

Sebelum terjun ke sekolah latihan, mahasiswa praktikan 

mendapatkan bekal agar memiliki kesiapan untuk melaksanakan tugasnya 

sebagai calon tenaga pendidik yang profesional dan berkompeten. 

Kegiatan yang dilakukan sebelum PPL dilaksanakan yaitu mahasiswa  

praktikan wajib mengikuti micro teaching, yaitu suatu kegiatan praktik 

latihan mengajar yang lingkupnya lebih kecil dari praktik latihan di 

sekolah, karena dalam micro teaching ini mahasiswa praktikan melakukan 

latihan mengajar di depan teman-temannya sesama mahasiswa praktikan 

yang sudah terbagi ke dalam kelompok-kelompok latihan. 

Dalam kaitan dengan lembaga pendidikan guru, PPL dapat 

diartikan sebagai satu program dalam pendidikan prajabatan guru yang 

dirancang khusus untuk menyiapkan para calon guru menguasai 

kemampuan keguruan yang terintegrasi dan utuh, sehingga setelah 

menyelesaikan pendidikannya dan diangkat menjadi guru, mereka siap 

mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Bagi mahasiswa 

kependidikan, PPL adalah muara dari seluruh program pendidikan yang 

dihayatinya sepanjang masa belajarnya. Ini berarti, semua kegiatan, baik 

yang diselenggarakan dalam bentuk kuliah, praktek, maupun kegiatan 

mandiri, diarahkan bagi terbentuknya kemampuan mengajar, yang secara 

terjadwal dan sistematis dibina pembentukannya pada praktik pengalaman 

lapangan. Bertitik tolak dari acuan ini, sudah selayaknya praktik 
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pengalaman lapangan (PPL) dijadikan sebagai satu pegangan sentral oleh 

semua pengasuh mata kuliah pada lembaga pendidikan guru. Artinya, 

setiap pengasuh mata kuliah hendaknya memikirkan dan selanjutnya 

merencanakan sumbangan yang dapat diberikan oleh mata kuliah terhadap 

pembentukan kemampuan profesional mahasiswa calon guru, sesuai 

dengan bidangnya (Sosiologi dan Antropologi). 

UNNES dalam pelaksanaan PPL bekerja sama dengan sekolah-

sekolah yang ada di kota Semarang maupun diluar kota Semarang, mulai 

dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun 

swasta salah satunya adalah di SMA N 11 Semarang. Dalam pelaksanaan  

PPL tahun 2010 di SMA N 11 Semarang ini ada empat mahasiswa dari 

program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi yang  juga mengikuti 

PPL. Sesuai dengan program studinya keempat mahasiswa ini mengajar di 

kelas jurusan ilmu sosial dan bahasa. Dua mahasiswa mengajar mata 

pelajaran Sosiologi di kelas XI IS-1 dan XI IS-3, dan dua mahasiswa 

mengajar mata pelajaran Antropologi di kelas  XI bahasa. Ada keraguan 

dalam diri siswa SMA N 11 Semarang sebelum pelaksanaan PPL 

berlangsung, mereka ragu akan kemampuan mengajar mahasiswa PPL 

yang belum tentu sebaik ketika guru mereka mengajar.  

Melihat kenyataan ini, sudah seharusnya mahasiswa PPL lebih 

mempersiapkan diri baik dari segi penguasaan materi maupun kemampuan 

mereka dalam mengajar, juga mengingat siswa SMA yang dari fisik 
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hampir sama besar dengan mahasiswa praktikan, menuntut kesiapan 

mental yang sangat kuat bagi mahasiswa praktikan untuk menyikapi 

segala bentuk kelakuan yang dilakukan siswa. Terutama dalam 

menghadapi siswa yang terkadang menganggap remeh mahasiswa 

praktikan, karena setiap siswa memiliki persepsi sendiri-sendiri terhadap 

mahasiswa praktikan.    

Mahasiswa praktikan telah memperoleh mata kuliah kependidikan 

yang didalamnya menjelaskan persiapan yang harus dikuasai oleh 

mahasiswa praktikan untuk menjadi guru yang profesional, namun tidak 

menutup kemungkinan pada saat pelaksanaan PPL mahasiswa akan 

menemui permasalahan-permasalahan yang cara penyelesaiannya belum 

tercover dalam teori selama kuliah. Terutama dikarenakan sifat siswa yang 

heterogen yang berbeda dari kelas yang satu dengan kelas yang lain, yang 

menuntut cara penyelesaiannya yang berbeda juga. 

Tingkat kemampuan yang telah dikuasai oleh mahasiswa 

praktikan dalam proses pelaksanaan belajar mengajar akan sangat 

mempengaruhi penilaian yang akan diberikan oleh guru pamong. Guru 

pamong ini adalah orang yang membimbing, memantau, dan menilai 

kemajuan mahasiswa praktikan mulai dari awal PPL sampai tahap akhir 

pelaksanaan PPL. Penilaian dan pelaksanaan PPL ini dimaksudkan untuk 

menilai tingkat penguasaan materi yang telah diperoleh di perkuliahan. 

Selain penilaian dari guru juga akan ada persepsi-persepsi yang muncul 

dari siswa terhadap mahasiswa praktikan.  
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  Selama pelaksanaan tugas dan kegiatan PPL di sekolah latihan, 

mahasiswa praktikan akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan guru, 

siswa, dan masyarakat sekolah. Siswa merupakan salah satu unsur pokok 

dalam interaksi antara guru dengan siswa sehingga tindakan-tindakan guru 

harus berorientasi pada kemampuan dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu 

sudah sepatutnya apabila efisiensi pembelajaran seorang guru tidak hanya 

ditinjau dari sudut guru itu sendiri, tetapi juga dari sudut kepentingan 

siswa.  

Berpijak dari realitas diatas, agar program PPL yang dilaksanakan 

atas dasar tanggungjawab bersama antara UNNES dan sekolahan latihan 

berjalan lebih efektif, maka dipandang perlu mengkaji kemampuan 

mahasiswa praktikan yang paling sesuai dengan persepsi siswa yang di 

bimbingnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut dalam 

skripsi ini dengan judul “PERSEPSI SISWA TENTANG KEMAMPUAN 

MENGAJAR MAHASISWA PPL UNNES PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI DI SMA N 11 

SEMARANG TAHUN 2010/2011”. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil 

permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana persepsi siswa tentang kemampuan mengajar mahasiswa PPL 

UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di SMA N 

11 Semarang Tahun 2010/2011? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa 

tentang kemampuan mengajar mahasiswa PPL UNNES program studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di SMA N 11 Semarang Tahun 

2010/2011. 

D.  Kegunaan Penelitian 

Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

dapat berupa manfaat teoretis dan manfaat praktis:  

1.  Manfaat Teoretis 

a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini berguna untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian baik 

secara teori maupun praktik. 

b. Sebagai bahan informasi bagi guru untuk mengetahui 

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar. 

2.  Manfaat praktis 

a. Bahan informasi bagi UNNES untuk dapat mengetahui prestasi 

belajar mahasiswanya khususnya mata kuliah PPL serta untuk 

meningkatkan pelaksanaan perkuliahan di Unnes khususnya di 

Program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. 

b. Bagi mahasiswa sebagai masukan untuk lebih memperhatikan 

hasil belajarnya terutama hasil belajar yang berkaitan untuk 

meningkatkan profesionalisme sebagai seorang calon pendidik. 
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c. Bagi lembaga terkait sebagai pertimbangan untuk pembuatan 

kebijaksanaan baru tentang pendidikan. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari penafsiran 

yang salah pada istilah yang digunakan dalam judul ini maka diberikan 

batasan-batasan istilah yang ada hubungannya dengan judul skripsi, yaitu : 

1. Persepsi Siswa 

Menurut Walgito (1992: 70) persepsi merupakan proses 

penafsiran, pengorganisasian, dan penginterpretasian terhadap stimulus 

yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan 

merupakan respon yang menyatu dalam diri individu.   

Sedangkan siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

siswa SMA N 11 Semarang yang diajar mahasiswa PPL UNNES 

Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2007, 

yang melaksanakan PPL sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan 2 

November 2010. 

2. Kemampuan/Kompetensi Guru 

Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi atau 

kemampuan guru meliputi : 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik yang terdiri dari kemampuan 
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memahami peserta didik, kemampuan merancang dan 

melaksanakan pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi 

pembelajaran, kemampuan mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dipunyainya. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kepribadian yang harus melekat 

pada pendidik yang merupakan pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif,  berakhlak mulia, berwibawa serta dapat dijadikan 

teladan bagi peserta didiknya. 

c. Kompetensi Sosial 

Kemampuan sosial merupakan kemampuan berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali serta masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi Profesional 

Kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Guru harus 

memiliki pengetahuan kecakapan, dan keterampilan serta sikap 

yang mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses 

pembelajaran secara efektif. 
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3. Praktik Pengalaman Lapangan 

Menurut Keputusan Rektor No : 9/2010 tentang Pedoman Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) Bagi Mahasiswa Program Kependidikan 

UNNES, PPL adalah semua kegiatan kurikuler yang harus dilakukan 

olah mahasiswa praktikan, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori 

yang diperoleh dalam semester-semester sebelumnya, sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan agar mereka memperoleh 

pengalaman dan keterampilan lapangan dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan pengajaran di sekolah atau di tempat latihan lainnya. 

Dalam konsep ini adalah PPL yang dilaksanakan mahasiswa  

UNNES program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di SMA 

N 11 Semarang pada tahun pelajaran 2010/2011. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu 

Sebelum dilakukan penelitian mengenai persepsi siswa tentang 

kemampuan mengajar mahasiswa PPL UNNES program studi Pendidikan 

Sosiologi dan Antropologi di SMA N 11 Semarang, sebelumnya pernah 

dilakukan penelitian tentang “Persepsi Siswa Kelas II Bidang Keahlian 

Teknik Bangunan Gedung SMK N 4 Semarang Terhadap Proses 

Pembelajaran Mahasiswa Praktikan PPL UNNES Tahun 2004/2005” yang 

dilakukan oleh M. Tasdik (2005). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

persepsi siswa terhadap proses pembelajaran apabila dilihat dari tiga 

indikator yaitu: keterampilan mahasiswa praktikan menyusun rencana 

pengajaran masuk kategori baik, keterampilan mahasiswa praktikan dalam 

mengajar masuk kategori baik juga dengan bobot prosentase 86%, dan 

keterampilan mahasiswa praktikan dalam menjalin hubungan antar pribadi 

(guru-siswa) masuk kategori baik dengan prosentase 66%. 

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang saya 

lakukan yaitu penelitian saya mengungkap mengenai kemampuan 

mengajar mahasiswa PPL yang mencakup empat kompetensi yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional, yang pada akhirnya diperoleh suatu simpulan 

mengenai kemampuan mengajar mahasiswa PPL menurut persepsi siswa. 
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Berbeda dengan penelitian di atas yang lebih menekankan pada proses 

pembelajarannya.   

 

B. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Menurut Siagian (2004:100) Persepsi adalah proses yang mana 

seseorang mengorganisasikan dan menginterprestasikan kesan-kesan 

sensorinya dalam usahanya memberikan sesuatu makna tertentu 

kepada lingkungannya. Sedangkan menurut Walgito (2003:53) 

persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. 

Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus 

oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. 

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses indera, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui 

alat indera. Stimulus yang dikenai alat indera tersebut kemudian 

diorganisasikan, diinterprestasikan sehingga individu  menyadari 

tentang apa yang diinderanya itu. Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, 

penginterprestasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga 

merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang 

integrated dalam diri individu. Dengan persepsi individu akan 

menyadari tentang keadaan disekitarnya dan juga keadaan diri sendiri. 
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Persepsi merupakan salah satu faktor kejiwaan yang 

sumbangannya terhadap tingkah laku  seseorang cukup besar. Dalam 

memandang objek atau peristiwa yang sama, pengertian yang 

ditangkap oleh orang lain mungkin berbeda. Objek sekitar yang kita 

tangkap dengan alat indera, kemudian diproyeksikan pada bagian-

bagian tertentu di otak sehingga kita bisa mengamati objek tersebut. 

Berkaitan dengan uraian diatas, yang dimaksud dengan persepsi 

dalam penelitian adalah tanggapan siswa mengenai kemampuan 

mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan. Persepsi siswa 

tentang kemampuan mengajar khususnya mahasiswa program studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi akan memberikan gambaran 

bagaimana sebenarnya mahasiswa Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi kemampuan mengajarnya selama pelaksanaan PPL di 

sekolah latihan. Setiap siswa akan memberikan persepsi yang berbeda 

terhadap apa yang dirasakan dan apa yang dialaminya selama diajar 

mahasiswa PPL. Proses persepsi tersebut kemudian diharapkan dapat 

berguna bagi mahasiswa praktikan untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya sebagai tenaga profesional dibidang pendidikan. 

2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Persepsi  

Menurut Walgito (2003:54) faktor-faktor yang berpengaruh 

pada persepsi ada dua, yaitu:  

a. Faktor Internal  
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Dalam faktor internal individu saling berinteraksi dalam 

individu mengadakan persepsi. Mengenai keadaan individu yang 

dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu 

yang berhubungan dengan segi kejasmanian, dan yang 

berhubungan dengan segi psikologis. Bila sistem fisiologisnya 

terganggu, hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi 

seseorang. Sedangkan segi psikologis, yaitu antara lain mengenai 

pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, 

motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan 

persepsi. 

b. Faktor Eksternal  

Didalam faktor eksternal faktor yang mempengaruhi dalam 

proses persepsi adalah faktor stimulus dan faktor lingkungan. 

Lingkungan atau situasi khususnya yang melatarbelakangi stimulus 

juga akan berpengaruh pada persepsi, lebih-lebih bila objek 

persepsi adalah manusia. Objek dan lingkungan yang 

melatarbelakangi objek merupakan kebulatan atau kesatuan yang 

sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi sosial yang 

berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.   

3. Syarat Terjadinya Persepsi 

Bimo Walgito (1992:70) mengemukakan bahwa ada beberapa 

syarat sebelum individu mengadakan persepsi. Beberapa syarat 

terjadinya persepsi sebagai berikut :   
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a. Objek 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera 

atau reseptor.   Stimulus dapat datang dari dalam individu yang 

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang 

bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang 

dari luar individu. 

b. Reseptor  

Reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. 

Disamping itu pula harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan 

syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. Dan alat indera 

merupakan syarat fisiologi. 

c. Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi 

diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama 

sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. 

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh 

aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan 

objek. Dan perhatian merupakan syarat psikologi.  

Menurut Walgito (2003:54-55) faktor internal yang 

mempengaruhi persepsi yaitu individu, sedang faktor eksternal adalah 

stimulus dan dan lingkungan. Kedua faktor itu saling berinteraksi 
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dalam proses persepsi individu. Agar stimulus dapat disadari oleh 

individu, maka stimulus harus cukup kuat. Apabila stimulus tidak 

cukup kuat bagaimanapun besarnya perhatian individu, stimulus tidak 

akan dapat dipersepsi atau disadari oleh individu yang bersangkutan. 

Dengan demikian ada batas kekuatan minimal dari stimulus agar dapat 

menimbulkan kesadaran pada individu. 

Kejelasan dan kekuatan objek dalam penelitian ini adalah 

kemampuan mengajar mahasiswa PPL UNNES Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi yang diwujudkan dalam 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi 

pedagogik, dan kompetensi sosial. Oleh karena itu, apabila persepsi ini 

dikaitkan dengan kemampuan mengajar mahasiswa PPL maka dapat 

diartikan sebagai proses penafsiran, pengorganisasian, dan 

penginterprestasian siswa terhadap kemampuan mahasiswa praktikan 

sehingga respon yang menyatu dalam diri individu (siswa).    

   

C. Karakteristik Siswa SMA 

Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk individu masa 

remaja. Sebagai individu masa remaja, mereka mempunyai ciri-ciri yang 

membedakan dengan individu-individu diluar mereka. Ciri-ciri masa 

remaja meliputi : periode yang penting, periode peralihan, periode 

perubahan, usia bermasalah, mencari identitas, usia yang menimbulkan 
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ketakutan, masa yang tidak realistik, dan ambang masa dewasa 

(Soeparwoto dkk, 2007: 62-63). 

1. Periode Yang Penting 

Ada beberapa periode yang dianggap lebih penting dari 

beberapa periode lainnya karena berakibat langsung terhadap sikap dan 

perilaku, dan ada yang dianggap penting karena berakibat jangka 

panjang. Pada periode remaja keduanya dianggap penting. Demikian 

juga baik akibat fisik maupun akibat psikologis pada masa remaja 

kedua-duanya penting. 

2. Periode Peralihan 

Dalam periode ini status individu tidak jelas dan terdapat 

keraguan akan peran yang harus dilakukan. Remaja bukan lagi seorang 

anak dan juga bukan orang dewasa.  Di lain pihak status remaja yang 

tidak jelas ini juga menguntungkan karena memberi waktu kepadanya 

untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola 

perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya.  

3. Periode Perubahan 

Perubahan sikap dan perilaku sejajar dengan perubahan fisik. 

Ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan 

sikap juga berlangsung pesat. 

Perubahan ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan 

yang meliputi : 
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a. Meningginya emosi yang intensitasnya bergantung kepada tingkat 

perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. 

b. Perubahan-perubahan yang menyertai kematangan seksual 

membuat remaja tidak yakin akan dirinya, kemampuan-

kemampuannya serta minatnya. 

c. Perubahan tubuh, minat, dan peran yang diharapkan oleh 

lingkungan menimbulkan masalah baru bagi remaja. 

d. Perubahan dalam minat dan perilaku disertai pula perubahan dalam 

nilai-nilai. 

e. Sebagian remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan. 

Mereka ingin menuntut kebebasan tetapi sering takut 

bertanggungjawab akan akibatnya dan tidak yakin dengan 

kemampuannya untuk memikul tanggungjawab tersebut. 

4. Usia Bermasalah 

Masa remaja seringkali ditandai dengan adanya masalah yang 

sulit diatasi baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Hal itu 

disebabkan oleh : 

a. Selama masa kanak-kanak, masalahnya sebagian besar 

diselesaikan orang tua atau guru sehingga remaja tidak 

berpengalaman dalam mengatasi masalah. 

b. Remaja merasa mandiri sehingga ingin mengatasi masalahnya 

sendiri dan menolak bantuan orang tua dan guru. 
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5. Mencari Identitas 

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan 

kelompok masih penting, kemudian lambat laun mereka mulai 

mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama 

dengan teman-temannya dalam segala hal. 

6. Usia Yang Menimbulkan Ketakutan 

Adanya anggapan bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak 

rapi, tidak dapat dipercaya dan cenderung berperilaku merusak, 

membuat orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi 

kehidupan remaja menjadi takut bertanggungjawab dan bersikap tidak 

simpatik terhadap perilaku remaja yang normal. Hal ini menyebabkan 

peralihan ke masa dewasa menjadi sulit. 

7. Masa Yang Tidak Realistik 

Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang 

ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-

cita. 

8. Ambang Masa Dewasa 

Remaja mulai bertindak dan berperilaku seperti orang-orang 

dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-

obatan dan terlibat dalam perbuatan seks bebas. 
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D.  Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

1. Pengertian 

Praktik Pengalaman Lapangan merupakan kegiatan intra 

kurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa program kependidikan 

UNNES sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh 

dalam semester-semester sebelumnya agar memperoleh pengalaman 

dan keterampilan lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pengajaran di sekolah atau di tempat latihan. Kegiatan PPL meliputi 

praktik mengajar, praktik administrasi, praktik bimbingan dan 

konseling serta kegiatan yang bersifat kokurikuler dan atau ekstra 

kurikuler yang berlaku di sekolah latihan.  Melalui kegiatan tersebut 

mahasiswa praktikan akan memperoleh seperangkat pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya 

penguasaan kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial (Tim Penyusun 

Pedoman PPL UNNES, 2010: 2-3). 

2. Pengelolaan 

PPL dilaksanakan atas dasar tanggung jawab bersama antara 

UNNES dengan sekolah latihan/tempat latihan. UNNES melibatkan 

berbagai unsur meliputi Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota, Sekolah latihan dan lembaga-lembaga terkait 

lainnya. Hal itu tampak dalam penetapan tempat praktik bagi 

mahasiswa PPL yang mengacu pada persetujuan Rektor, Kepala 
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Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala 

Dinas Pendidikan Nasional Kota, atau pimpinan lain yang setara dan 

terkait dengan tempat latihan. Pengelolaan itu dilaksanakan melalui 

kerjasama yang terpadu dan terarah oleh semua pihak yang terkait 

sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan PPL yaitu kelompok pembina 

dan kelompok pelaksana. 

3. Kegiatan dan Tugas 

Mahasiswa praktikan wajib melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) 

UNNES dan sekolah latihan. Mahasiswa praktikan wajib mengikuti 

pembekalan PPL yang dilaksanakan di kampus sebelum diterjunkan 

di sekolah/tempat latihan. Setelah diterjunkan di sekolah latihan 

mahasiswa praktikan wajib melaksanakan semua tugas yang diberikan 

oleh guru pamong, kepala sekolah/lembaga, baik yang bersifat 

pengajaran maupun non pengajaran (Tim Penyusun Pedoman PPL 

UNNES, 2010:8). 

Salah satu tugas yang wajib dilaksanakan mahasiswa praktikan 

di sekolah latihan adalah melaksanakan pengajaran mandiri minimal 

tujuh kali. Dalam pengajaran tersebut akan terjadi interaksi edukatif 

yang berlangsung dalam ikatan tujuan antara mahasiswa praktikan 

dengan siswa. Oleh karena itu sebelumnya mahasiswa praktikan 

diwajibkan mengikuti latihan pengajaran mikro dan telah lulus semua 

mata kuliah yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Hal itu 
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dimaksudkan agar proses pembelajaran selama PPL berjalan dengan 

baik karena telah memiliki bekal yang memadai. 

Dalam pelaksanaan PPL mahasiswa praktikan mendapatkan 

bimbingan dari dosen pembimbing dan guru pamong. Dosen 

pembimbing membimbing mahasiswa praktikan dalam menyusun 

rencana kegiatan PPL di sekolah latihan. Guru pamong bersama 

mahasiswa praktikan mendiskusikan masalah-masalah yang ditemui 

selama praktik pengajaran untuk mendapatkan penyelesaian atas 

masalah tersebut. Guru pamong juga mencatat kemajuan mahasiswa 

dalam melaksanakan praktik pengajaran, memberikan pengarahan 

seperlunya untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 

melaksanakan PPL, dan membimbing mahasiswa praktikan untuk 

melaksanakan kegiatan non pengajaran. 

4. Penilaian 

Dalam Buku Pedoman PPL UNNES 2010 dijelaskan bahwa 

kelulusan mahasiswa praktikan dalam melaksanakan PPL dilandasi 

oleh data kemampuan dalam melaksanakan praktik kependidikan, 

keguruan, pengajaran, dan kegiatan non pengajaran lainnya yang 

kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara sistematis. 

Komponen yang dinilai meliputi : 

a. PPL 1 : 

a. Pembekalan micro teaching  

b. Orientasi PPL di kampus, diakhiri dengan tes 
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c. Observasi dan orientasi di tempat latihan 

b. PPL 2, praktik pembelajaran di sekolah/tempat latihan meliputi: 

a. Kompetensi pedagogik 

b. Kompetensi profesional 

c. Kompetensi kepribadian 

d. Kompetensi sosial  

Penilaian PPL adalah proses pengambilan keputusan tentang 

kelulusan mahasiswa praktikan yang dilandasi oleh data kemampuan 

mahasiswa praktikan dalam melaksanakan praktik pembelajaran, 

pembekalan micro teaching, dan kegiatan nonpembelajaran. Nilai 

PPL adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa praktikan 

setelah melakukan PPL yang diprogramkan oleh Pusat Pengembangan 

PPL UNNES baik di kampus maupun di sekolah/tempat latihan.  

 

E. Kemampuan Mengajar 

1. Pengertian Kemampuan/Kompetensi 

Menurut UU Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.  

Bertitik tolak dari pengertian diatas maka seorang guru dalam 

menjalankan tugasnya harus memiliki kompetensi yang diperlukan 

sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kompetensi menurut 
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Broke and Stone dalam bukunya Usman (2009:14) merupakan 

gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat 

berarti. Menurut Siskandar (2003) dalam Pedoman PPL UNNES, 

kompetensi mengandung pengertian kemampuan yang dapat dilakukan 

oleh guru yang mencakup kepribadian, sikap dan tingkah laku guru 

yang ditunjukkan dalam setiap gerak-gerik sesuai dengan tuntutan 

profesi sebagai guru. Sedangkan menurut UU Guru dan Dosen, 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dihayati dan dikuasai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan.  

Dengan demikian kompetensi berarti kemampuan yang 

seharusnya atau dapat dilakukan oleh guru sesuai dengan kualifikasi, 

fungsi, dan tanggung jawab mereka sebagai pengajar dan pendidik. 

Kemampuan melakukan sesuatu sesuai dengan kualifikasi, tugas dan 

tanggung jawab tersebut lebih dari sekedar mengetahui dan 

memahami. 

Berdasarkan rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang 

guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan 

(kompetensi) dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia 

mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal sebagai 

seorang guru. Kemampuan tersebut ditunjang oleh penguasaan 

pengetahuan atau wawasan akademis maupun non akademis 

(knowledge/insight/abilities), keahlian (skills) dan sikap/kepribadian 
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(attitudes). Oleh karena itu berkaitan dengan kompetensi guru, 

seseorang sebelum menjadi guru haruslah dipersiapkan proses dan 

materi yang diberikan kepada calon guru tidak terlepas dari tujuan 

belajar secara umum. 

Dan dari semua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

calon guru dan guru, yang terpenting yaitu kompetensi atau 

kemampuan mereka dalam mengajar. Bagaimana caranya bisa 

membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan 

menarik bagi siswa untuk terus mengikuti dan memperhatikan saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar tersebut, serta membuat siswa 

berperan aktif dalam proses belajar mengajar karena guru hanya 

sebagai fasilitator.  

2. Pengertian Mengajar 

Mengajar merupakan satu situasi yang dapat terjadi di mana 

saja, misalnya seorang ayah mengajar anak lelakinya bagaimana 

memperbaiki sepedanya yang rusak, seorang ibu mengajar anak 

gadisnya bagaimana mengatur menu keluarga, seorang pimpinan 

mengajar bawahan bagaiman melayani tamu sebaik-baiknya, juga 

bahkan seseorang mengajari temannya melakukan sesuatu pekerjaan. 

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa semua kegiatan yang berfungsi 

mentransfer pengetahuan atau ketrampilan dari satu pihak kepada 

pihak lain disebut mengajar (Arikunto, 1990:34). 
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Dengan memandang mengajar sebagai sesuatu yang sangat 

sederhana demikian maka orang cenderung menganggap bahwa 

mengajar itu bukan merupakan sesuatu yang rumit. Mengajar dapat 

dilakukan oleh siapa saja yang mau dan ingin melakukannya dan 

siapapun dapat berhasil dengan baik mengenai apa yang dilakukannya 

itu. Dengan demikian maka sia-sialah pemikiran tentang bagaimana 

mengajar tersebut dapat berhasil dengan baik. Kenyataannya memang 

tidak demikian . Perlu dibedakan antara “mengajar” dan “mengajar 

yang efektif”. Pengertian yang kedua menyangkut kegiatan yang 

berhasil dengan baik karena memang diupayakan dengan sungguh-

sungguh untuk peningkatan keberhasilannya.   

Istilah mengajar dan belajar adalah dua peristiwa yang berbeda 

akan tetapi antara keduanya terdapat hubungan yang erat sekali. 

Bahkan antara keduanya terjadi kaitan dan interaksi satu sama lain. 

Antara kedua kegiatan itu saling memepengaruhi dan saling 

menunjang satu sama lain. 

Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Atau dapat juga dikatakan bahwa mengajar 

merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam 

hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran sehingga 

menimbulkan terjadinya proses belajar pada siswa. 

Telah banyak ahli yang mencoba merumuskan istilah mengajar 

ditinjau dari sudut pandang masing-masing. Perumusan dan tinjauan 
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itu kebanyakan berlainan dan masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Berikut ini akan di uraikan beberapa pengertian mengajar 

menurut para ahli.  

Menurut Nasution (2004: 4-5) ada beberapa definisi tentang 

mengajar, yaitu : 

a. Mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada anak 

Pada definisi ini tujuan mengajar ialah penguasaan 

pengetahuan oleh anak. Anak dianggap pasif. Pengajaran bersifat 

teacher-centered, karena gurulah yang memegang peranan utama. 

Sering ilmu pengetahuan kebanyakan diambil dari  buku pelajaran 

yang tidak dihubungkan dengan realitas dalam kehidupan sehari-

hari. Pengajaran serupa ini disebut intelektualitis, sebab 

menekankan segi pengetahuan. 

b. Mengajar adalah menyampaikan kebudayaan pada anak 

Pada definisi ini hampir sama dengan definisi yang pertama. 

Tentu saja diinginkan  anak-anak mengenal kebudayaan bangsanya 

dan kebudayaan dunia. Tetapi ada pula yang mengharapkan agar 

anak-anak tidak hanya menguasai kebudayaan yang ada, tetapi agar 

mereka juga turut membantu memeperkaya kebudayaan itu dengan 

menciptakan kebudayaan baru menurut zaman yang senantiasa 

berubah itu. 
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c. Mengajar  adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak 

sehingga terjadi proses belajar. 

Pada definisi ini, mengajar itu suatu usaha dari pihak guru, 

yakni mengatur lingkungan, sehingga terbentuklah suasana yang 

sebaik-baiknya bagi anak untuk belajar. Yang belajar adalah anak 

itu sendiri berkat kegiatannya sendiri. Guru hanya dapat 

membimbing anak. Dalam pada itu dimanfaatkannya segala faktor 

dalam lingkungan, termasuk dirinya, buku-buku, alat-alat peraga, 

lingkungan, sumber lain dan sebagainya, jadi tidak hanya buku-

buku.  

Menurut Hamalik (2009:44-53) ada beberapa pengertian 

mengajar, yaitu:  

1. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik 

atau murid sekolah. 

2. Mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda 

melalui lembaga pendidikan sekolah. 

3. Mengajar adalah usaha mengorganisasikan lingkungan sehingga 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa. 

4. Mengajar atau mendidik itu adalah memberikan bimbingan belajar 

kepada murid. 

5. Mengajar adalah kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi 

warga Negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. 
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6. Mengajar adalah suatu proses membantu siswa menghadapi 

kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Dari beberapa pengertian tentang mengajar yang telah diuraikan 

diatas, pengertian mengajar yang paling sesuai dengan kondisi 

pendidikan di Indonesia saat ini yaitu mengajar adalah suatu aktivitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. 

Dalam pengertian ini yang belajar adalah anak itu sendiri berkat 

kegiatannya sendiri, guru hanya dapat membimbing anak atau hanya 

sebagai fasilitator saja. 

Proses belajar mengajar juga merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan  timbal balik antara 

guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya 

proses belajar mengajar. Jadi sebagai calon guru setiap mahasiswa 

praktikan harus memiliki kompetensi profesionalisme seabagai 

seorang guru, salah satunya yaitu kemampuan mengajar. 

3. Kemampuan/Kompetensi Guru Dalam Mengajar 

 Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau 

kecakapan. Menurut Usman (2009:4) kompetensi berarti suatu hal 

yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik 

yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Guru merupakan jabatan atau 
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profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini 

tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk 

melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Sedangkan 

kompetensi guru merupakan  kemampuan seseorang guru dalam 

melaksanakan profesi keguruannya (Usman, 2009:14).  

Dalam buku pedoman PPL secara keseluruhan kemampuan guru 

meliputi tiga komponen yaitu : 

a. Pengelolaan pembelajaran, meliputi kemampuan menyusun 

rencana pembelajaran, kemampuan melaksanakan interaksi belajar 

mengajar, kemampuan menilai hasil belajar peserta didik dan 

kemampuan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi 

peserta didik; 

b. Pengembangan potensi diri, meliputi kemampuan mengembangkan 

diri dan kemampuan menngembangkan keprofesionalan; 

c. Penguasaan akademik meliputi wawasan kependidikan dan 

penguasaan bahan kajian akademik. 

Selain dari tiga komponen tersebut, guru sebagai pribadi yang 

utuh harus juga mempunyai sikap dan kepribadian yang mampu 

menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat. Kepribadian tersebut 

senantiasa melekat pada setiap perilaku yang melingkupi kompetensi 

yang dimiliki. 

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1, 

seorang guru yang profesional harus mampu memenuhi empat 
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kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.   

a. Kompetensi Pedagogik 

Menurut UU Guru dan Dosen kompetensi pedagogik 

merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta 

didik yang terdiri dari kemampuan mamahami peserta didik, 

kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, 

kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran, kemampuan 

membantu pengembangan peserta didik dan kemampuan 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dipunyainya. Secara 

rinci kompetensi pedagogik mencakup:  

1. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, 

moral, kultural dan emosional. 

2. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta 

didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan 

budaya. 

3. Memahami gaya belajar dan kesulitan peserta didik. 

4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. 

5. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang 

mendidik. 

6. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan 

peserta didik dalam pembelajaran. 

7. Merancang pembelajaran yang mendidik. 
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Seorang guru dikatakan mempunyai kompetensi pedagogik 

minimal apabila guru telah menguasai bidang studi tertentu, ilmu 

pendidikan, baik metode mengajar, maupun pendekatan 

pembelajaran. Selain itu kemampuan pedagogik juga ditunjukkan 

pula dalam kemampuan guru untuk membantu, membimbing, dan 

memimpin. Kompetensi guru dalam bidang pedagogik sangat luas 

sehingga perlu ditentukan indikator-indikator yang jelas agar 

seorang guru dapat mengetahui kewajibannya sebagai seorang 

pendidik untuk menguasai hal tersebut. 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang 

dilaksanakannya (Usman, 2009:21). Oleh sebab itu, guru harus 

memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam 

meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan 

memperbaiki kualitas mengajarnya. 

Untuk memenuhi hal tersebut diatas guru dituntut mampu 

mengelola proses belajar mengajar yang memberikan rangsangan 

kepada siswa sehingga ia mampu belajar karena memang siswalah 

subjek utama dalam belajar. Menurut Usman (2009:21-31) dalam 

menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif setidaknya ada 

lima jenis variabel yang menentukan keberhasilan belajar siswa, 

yaitu: 
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1. Melibatka siswa secara aktif 

Pada kenyataannya di sekolah-sekolah sering kali guru yang 

aktif sehingga murid tidak diberi kesempatan untuk aktif. 

Sehingga betapa pentingnya aktivitas belajar murid dalam 

proses belajar mengajar. 

2. Menarik minat dan perhatian siswa 

Kondisi belajar yang efektif adalah adanya minat dan 

perhatian siswa dalam belajar. Minat dan perhatian ini sangat 

besar sekali pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan minat 

dan perhatian seseorang akan melakukan sesuatu yang 

diminatinya. 

3. Mengembangkan motivasi siswa 

Tugas guru adalah membangkitkan motivasi siswa sehingga ia 

mau melakukan belajar. Motivasi dapat timbul dari dalam diri 

individu dan dapat pula timbul akibat pengaruh dari luarnya. 

4. Prinsip individualitas 

Salah satu masalah dalam pendekatan belajar mengajar adalah 

perbedaan individual. Setiap guru harus mampu memahami 

bahwa tidak semua siswa dapat mempelajari apa-apa yang 

ingin dicapai oleh guru, sehingga seorang guru harus mampu 

memahami kekuatan dan kelemahan siswa. 
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5. Peragaan dalam pengajaran 

Alat peraga adalah alat-alat yang digunakan guru ketika 

mengajar untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang 

disampaikannya kepada siswa. 

b. Kompetensi Profesional 

Menurut UU 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 

penguasaan materi 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 rinci kompetensi profesional mencakup : 

1. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuan. 

2. Menguasai struktur dan materi bidang studi. 

3. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran. 

4. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. 

5. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian 

tindakan kelas. 
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Merujuk pada hal tersebut diperlukan guru yang efektif 

yaitu guru yang dalam tugasnya memiliki khazanah kompetensi 

yang banyak (pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan) yang 

memberi sumbangan sehingga dapat mengajar secara efektif. 

Memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan merupakan 

perangkat kompetensi persyaratan bagi profesionalitas guru dalam 

mengelola kegiatan belajar mengajar. Juga merupakan sumber 

serta suara bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan 

dan pengajaran. 

Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecturer atau 

pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi 

pelajaran yang akan diajarkannya serta seanantiasa 

mengembangkannya (Usman, 2009: 9). Mengembangkan disini 

dalam artian meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang 

dimiliki karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang 

dicapai siswa. 

Menguasai bahan pelajaran merupakan bagian dari 

pengetahuan yang harus dimiliki guru. Kemampuan seorang guru 

dalam menguasai bahan pelajaran sebagai bagian integral dari 

proses belajar mengajar. Guru yang bertaraf profesional mutlak 

harus menguasai bahan yang akan diajarkannya.  

Menurut Usman (2009:74) ada 8 (delapan) ketrampilan 

dasar mengajar bagi seorang guru yang profesional yaitu: 
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1. Keterampilan bertanya 

Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan 

penting sebab pertanyaan yang  tersusun dengan baik dan 

teknik pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak 

positif kepada siswa. Keterampilan dan kelancaran bertanya 

guru perlu dilatih dan ditingkatkan yang mencakup isi 

pertanyaannya maupun teknik bertanya. 

2. Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons, 

apakah bersifat verbal ataupun nonverbal, yang merupakan 

bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah 

laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau 

umpan balik (feedback) bagi si penerima (siswa) atas 

perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. 

Atau, penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku 

yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali 

tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk 

mengganjar atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih 

giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar. 

3. Keterampilan mengadakan variasi  

Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses 

interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan murid sehingga dalam situasi belajar mengajar, 
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murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta 

penuh partisipasi. Untuk itu sebagai calon guru perlu 

menguasai keterampilan tersebut. 

4. Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran ialah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematik 

untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang 

lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan 

contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. 

Penyampain informasi yang terencana dengan baik dan 

disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama 

kegiatan menjelaskan.  

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Set induction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan 

prokondisi bagi murid agar mental maupun perhatian terpusat 

pada apa yang akan dipelajarinya sehingga usaha tersebut 

akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar.  

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang 

melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka 

yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, 

pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Siswa 
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berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil dibawah 

pimpinan guru atau temannya untuk berbagai informasi, 

pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan. 

7. Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar 

mengajar. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai 

jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta 

mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Juga hubungan yang 

interpersonal yang baik antara guru dan siswa dan siswa 

dengan siswa merupakan syarat keberhasilan pengelolaan 

kelas. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat 

mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. 

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan 

guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta 

terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa 

maupun antara siswa dengan siswa. Adakalanya siswa lebih 

mudah belajar dari temannya sendiri, ada pula siswa yang 

lebih mudah belajar karena harus mengajari atau melatih 
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temannya sendiri. Dalam hal ini pengajaran kelompok kecil 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut.   

c. Kompetensi Sosial 

Merupakan kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali serta masyarakat sekitar. 

Cakupan kompetensi sosial meliputi : 

1. Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta 

didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan dan masyarakat. 

2. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah 

dan masyarakat. 

3. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat 

lokal, regional, nasional dan global. 

4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan pengembangan diri. 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa 

proses tersebut dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu 

sendiri. Jadi cara belajar siswa dipengaruhi oleh relasinya dengan 

guru. Didalam relasi (guru dan siswa) yang baik, siswa akan 

menyukai gurunya juga akan menyukai mata pelajaran yang 

diberikan sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya 

(Slameto, 2003:66). 
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Guru dalam lingkungan sosial merupakan figur sentral yang 

menjadi standar (tolok ukur) bagi masyarakat untuk mengambil 

keteladanannya. Hal ini menuntut guru berperan secara 

proposional dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga guru harus 

memiliki kemampuan untuk hidup bermasyarakat dengan baik. 

Keterlibatan guru dalam kehidupan masyarakat akan menjadi 

panutan bagi peserta didik. 

d. Kompetensi Kepribadian  

Menurut UU Guru dan Dosen 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 ini mencakup penampilan/sikap yang positif terhadap 

keseluruhan tugas sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi 

pendidikan beserta unsur-unsurnya. Disamping itu pemahaman 

dan penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya 

dianut oleh seorang guru dan penampilan diri sebagai panutan 

anak didiknya.  

Secara rinci kompetensi kepribadian mencakup : 

1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa. 

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan 

sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 
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3. Mengevaluasi kinerja sendiri. 

4. Mengembangkan diri secara berkelanjutan.  

Berkaitan dengan hal tersebut sosok pendidik guru yang 

dikehendaki UU Sisdiknas adalah bahwa untuk diangkat menjadi 

tenaga pengajar, tenaga pendidik seorang guru harus beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan 

memeiliki kepribadian yang baik. 

Menurut Sudjana (2005:18) seorang guru harus mempunyai 

kompetensi bidang sikap, yakni sikap menghadapi semua 

persoalan baik persoalan kelas maupun persoalan siswa. Jadi 

kompetensi ini mengharuskan kesiapan dan kesediaan guru 

terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan 

profesinya. Misalnya sikap menghargai pekerjaannya, memiliki 

kemauan keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya dan 

toleransi terhadap teman sesama profesinya. 

Menurut pendapat Usman (2009:13) Seorang guru dilihat 

dari segi dirinya sendiri (kepribadiannya) harus berperan sebagai 

berikut: 

a. Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk 

kepentingan masyarakat. 

b. Pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa terus menerus menuntut 

ilmu pengetahuan. 
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c. Orang tua, yaitu mewakili orang tua murid di sekolah dalam 

pendidikan anaknya. 

d. Pencari teladan, yaitu yang senantiasa mencarikan teladan 

yang baik untuk siswa bukan untuk seluruh masyarakat. Guru 

menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku. 

e. Pencari keamanan, yaitu yang senantiasa mencarikan rasa 

aman bagi siswa. Guru menjadi tempat berlindung bagi siswa-

siswa untuk memperoleh rasa aman dan puas di dalamnya.  

 

F. Kerangka Berpikir 

Pada prinsipnya PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) merupakan 

tempat latihan bagi mahasiswa yang mengambil jurusan kependidikan 

salah satunya yaitu program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari kampus 

selama beberapa semester sebagai seorang calon guru yang kelak juga 

akan mengajar dan mendidik siswa. Dalam pelaksanaan PPL, keberhasilan 

mahasiswa praktikan dalam pelaksanaannya ditinjau dari beberapa 

kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selama pelaksanaan 

tugas dan kegiatan PPL di sekolah latihan, mahasiswa praktikan akan 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan guru, siswa, dan masyarakat 
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sekolah. Siswa merupakan salah satu  unsur pokok dalam interaksi antara 

guru dengan siswa sehingga tindakan-tindakan guru harus berorientasi 

pada kemampuan dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu sudah sepatutnya 

apabila efisiensi pembelajaran seorang guru tidak hanya ditinjau dari sudut 

guru itu sendiri, tetapi juga dari sudut kepentingan siswa. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat dirumuskan bahwa 

kemampuan mahasiswa praktikan dalam menguasai dan menerapkan 

kompetensi-kompetensi sebagai guru sangat menentukan kualitas 

pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).  Jadi dalam hal ini 

persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar mahasiswa praktikan sangat 

ditentukan oleh kualitas pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 

Kemampuan mengajar mahasiswa praktikan dapat diukur dari 

kemampuan mahasiswa praktikan dalam menerapkan kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional selama melaksanakan PPL. Dari keterangan tersebut maka 

peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana sebenarnya persepsi siswa 

terhadap kemampuan mengajar mahasiswa PPL UNNES khususnya 

mahasiswa program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di SMA 

N 11 Semarang, dengan gambaran skema sebagai berikut: 
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Gambar 1. Proses Terjadinya Persepsi Siswa Tentang Kemampuan 
Mengajar Mahasiswa PPL 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif, yang mempunyai arti suatu metode dalam meneliti 

status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 

1983:63). Jadi metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti 

sekelompok manusia yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki tanpa hipotesis. Juga 

merupakan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengetahui persepsi siswa 

tentang kemampuan mengajar mahasiswa PPL UNNES program studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di SMA N 11 Semarang tahun 

ajaran 2010/2011. Instrumen yang digunakan untuk memmperoleh data 

penelitian berupa kuesioner. Sebelum kuesioner disebarkan kepada 

responden, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen terhadap 31 

siswa SMA N 11 Semarang di luar sampel/populasi, hasilnya dianalisis 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas soal. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA N 11 Semarang, salah satu 

tempat PPL mahasiswa praktikan jurusan Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi UNNES tanggal 9 Agustus sampai dengan 2 November 

2010. Waktu penelitian dilaksanakan tanggal 27 April - 7 Mei 2011. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita 

dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan (Margono, 

2005:118). Populasi  dalam penelitian ini adalah siswa SMA N 11 

Semarang yang diajar mahasiswa praktikan dari jurusan Pendidikan 

Sosiologi dan Antropologi yaitu kelas XI Ilmu Sosial 1, kelas XI Ilmu 

Sosial 3 dan kelas XI Bahasa tahun ajaran 2010/2011. Dalam 

penelitian ini  semua populasi dijadikan sampel, jadi jumlah sampel 

sama dengan jumlah populasi. Oleh karena itu penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. 

2. Sampel  

Jumlah responden dalam penelitian adalah bagian dari subyek 

yang ditentukan berdasarkan metode penentuan sampel penelitian 

menurut Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Karena jumlah siswa yang diajar mahasiswa praktikan 

Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi  di SMA N 11 
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Semarang ini sebanyak 68 orang yang berarti kurang dari 100 orang, 

maka semuanya dijadikan sebagai sampel. Apabila subyek kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga merupakan penelitian 

populasi (Arikunto, 2002:12). 

Tabel 1. Populasi Penelitian 

Kelas (jurusan) Siswa 
XI IS 1 30 
XI IS 3 27 

XI Bahasa 11 
Jumlah 68 

Sumber: Tata Usaha (TU) SMA N 11 Semarang 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek 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 obyek atau 

titik perhatian dalam sebuah penelitian. 

Variabel penelitian ini adalah persepsi siswa tentang kemampuan 

mengajar mahasiswa PPL yang meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional 

(Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1).  Variabel tersebut 

terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut:  
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a. Kompetensi Pedagogik 

Indikator : 

1. Pelaksanaan pembelajaran 
2. Pemahaman terhadap peserta didik 
3. Media pembelajaran 
4. Pengembangan dan pengaktualisasi potensi peserta didik  

 

b. Kompetensi kepribadian 

Indikator :   

1. Dewasa  
2. Arif  
3. Berwibawa  
4. Keteladanan  
5. Akhlak  
6. Kedisiplinan  
7. Kesopanan  
8. Kejujuran 

 

c. Kompetensi Sosial  

Indikator : 

1. Pengembangan sikap positif pada diri siswa 
2. Sikap terbuka dan luwes terhadap siswa 
3. Pengelolaan interaksi perilaku dalam kelas 

 

d. Kompetensi Profesional 

Indikator : 

1. Mengelola tugas rutin, fasilitas belajar dan waktu 
2. Strategi pembelajaran 
3. Penguasaan materi 
4. Kemampuan bertanya 
5. Kesan umum 
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E. Instrumen Penelitian 

1. Penyusunan Butir 

Instrumen dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner. 

Angket merupakan pernyataan terbuka mengenai persepsi siswa 

tentang kemampuan mengajar mahasiswa praktikan. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada 4 yaitu, 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional. 

2. Penentuan Validitas dan Reliabilitas Angket 

a. 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 

(Arikunto, 2002:144). Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk mengetahui 

ketepatan data diperlukan teknik uji validitas dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment: 

rxy = 
�  ∑ ��� �∑ �� �∑ ��

��� ∑ ����∑ ���� �� ∑ ����∑ ����
 

Keterangan 

r xy = koofisien korelasi antara X dan Y 

N = jumlah peserta 
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X = nilai faktor tertentu  

Y = nilai faktor total  

(Arikunto, 2002:146) 

Analisis validitas angket menggunakan rumus korelasi 

product moment, pengujian validitas dilakukan dengan cara 

menentukan validitas butir. Untuk menentukan valid tidaknya 

butir angket adalah dengan mengkorelasikan hasil perhitungan 

koefisien korelasi (r) pada taraf sinifikan 5% atau taraf 

kepercayaan 95 %. 

Berdasarkan hasil uji coba dan hasilnya dianalisis, 

didapatkan dua pernyataan yang tidak valid yaitu nomor 7 dan 10 

karena memperoleh rhitung < rtabel = 0,301 untuk α = 5% dengan N 

= 31 dan terdapat 38 pernyataan yang valid karena memperoleh 

rhitung > rtabel = 0,301 untuk α = 5% dengan N =31. Selanjutnya 38 

pernyataan yang valid tersebut penomorannya diurutkan kembali 

dan dapat digunakan untuk penelitian. 

b. 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). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


52 
 

 
 

Reliabilitas menunjukan suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data.  

Untuk menguji reliabilitas rumus yang digunakan adalah rumus 

alpha, karena skor instrumen merupakan rentang 1 sampai 5 

(Arikunto, 2002:171). 

Rumusnya 

r 11 = � �
������ �1 � ∑ ��

�

��
� � 

Keterangan 

r 11          = Reliabilitas instrument 

k       = Banyaknya butir pertanyaan atau banyak soal 

∑ ��
�   = Jumlah varians butir 

�1
2   �  Varians total 

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen kepada 31 siswa 

diperoleh r11 sebesar 0,927. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

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 obyektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan cara yang mampu 

mengungkapkan data sesuai dengan pokok permasalahannya. Tiap cara-

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


53 
 

 
 

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 Siswa Tentang Kemampuan Mengajar Mahasiswa PPL UNNES 

Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di SMA N 11 

Semarang Tahun 2010/2011 adalah sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh daftar siswa yang 

diajar mahasiswa PPL UNNES program studi Pendidikan Sosiologi 

dan Antroplogi di SMA N 11 Semarang Tahun 2010/2011, yang 

dijadikan populasi, dan beberapa hal yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini. 

2. Metode Angket atau Kuesioner 

Angket adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang 

dikirimkan kepada responden untuk mengungkapkan pendapat, 

keadaan, kesan yang ada pada diri responden maupun diluar dirinya ( 

Arikunto, 2002:128). 

Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat pengumpul 

data yang pokok tentang persepsi siswa terhadap kemampuan 

mengajar guru praktikan. Angket berfungsi sebagai alat pengumpul 

data yang kongkrit berupa daftar pertanyaan. 
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G. Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Observasi awal 

a. Observasi awal dilakukan untuk memperoleh daftar siswa yang 

diajar mahasiswa PPL UNNES program studi Pendidikan 

Sosiologi dan Antropologi pada tanggal 28 Januari 2011 dari 

kantor tata usaha SMA N 11 Semarang.  

b. Pembuatan instrumen penelitian  

Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner tertutup (closed questioner). Kuesioner tertutup yaitu 

bentuk pernyataan dimana responden hanya memilih jawaban 

dari alternatif jawaban yang telah disediakan. Metode kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa pernyataan dengan 

jawaban menggunakan skala Likert (1 sampai 5) yaitu sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Dalam tahap ini dibuat kuesioner berjumlah 40 pernyataan. 

c. Uji coba instrumen  

Uji coba dilakukan terhadap 31 siswa di luar populasi penelitian 

untuk menentukan tingkat validitas dan reliabilitas instrumen. 

Dalam hal ini uji coba dilakukan terhadap siswa SMA N 11 

Semarang yang juga di ajar oleh mahasiswa PPL UNNES 

program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. 
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2. Pelaksanaan Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi : 

a. Pembagian kuesioner 

Kuesioner dibagikan kepada siswa yang menjadi sampel/populasi 

untuk diisi. Pembagian kuesioner dilakukan peneliti dan dibantu 

satu teman, dalam waktu yang berbeda antara masing-masing 

kelas. 

b. Pengisian kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan siswa setelah mendapatkan 

penjelasan seperlunya dari peneliti. Pengisian kuesioner 

ditunggui peneliti dan satu teman. Kuesioner yang telah diisi 

merupakan data primer yang kemudian akan dilakukan analisis. 

Pengisian kuesioner untuk masing-masing kelas dilaksanakan  

pada waktu yang berbeda. 

3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan 

untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif presentase. Berikut adalah tahap-tahap 

analisis data :  
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a. Melakukan konversi kuantitas data 

Untuk dapat dilakukan analisis lebih lanjut, seluruh jawaban 

dalam kuesioner ini dikonversi dalam bentuk numerik (Kerlinger 

dalam Nazir, 1983:224), yaitu: 

1. Jawaban sangat setuju, memiliki bobot nilai 5 

2. Jawaban setuju, memiliki bobot nilai 4 

3. Jawaban ragu-ragu, memiliki bobot nilai 3 

4. Jawaban tidak setuju, memiliki bobot nilai 2 

5. Jawaban sangat tidak setuju, memiliki bobot nilai 1 

b. Melakukan perhitungan frekuensi tiap-tiap kategori jawaban 

pada masing-masing variabel atau sub variabel.  

c. Melakukan analisis deskriptif presentase (Moh. Ali, 1993:186) 

dengan rumus : 

% = 
�
�

 �100% 

Keterangan : 

%  = skor yang diharapkan 

N  = jumlah seluruh nilai 

n   = nilai yang diperoleh 

d. Melakukan analisis data penelitian  

Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, 

maka digunakan analisis deskriptif persentase. Sebelum 

menentukan kategori deskriptif persentase (DP) yang diperoleh, 
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maka dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

a. Menentukan persentase tertinggi (% t) =(5/5) x 100%= 100% 

b. Menentukan persentase terendah (% r) =(1/5) x 100%= 20% 

c. Menentukan rentang   =100% - 20% = 80% 

d. Menentukan interval criteria  = 80% / 5       = 16% 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria deskriptif 

persentase yang dikelompokkan dalam lima kategori. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel kategori deskriptif persentase di bawah 

ini : 

Tabel 2. Kategori Deskriptif Persentase 

Interval (%) Kategori 
  85  −  100 Sangat Baik 
69  −  84 Baik 
53  −  68 Sedang 
37  −  52 Kurang 
20  −  36 Sangat Kurang 

Sumber: Data yang diolah tahun 2011 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian mengenai persepsi siswa tentang kemampuan mengajar 

mahasiswa PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropolgi diperoleh hasil dengan uji analisis deskriptif persentase. 

Ringkasan dari hasil analisis data tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 di 

bawah ini. 

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa Tentang 
Kemampuan Mengajar Mahasiswa PPL UNNES Program 
Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi 

 
No Indikator Skor 

Maksimum 
Skor 
Total 

% 
Skor 

Kategori 

1. Kompetensi 
Pedagogik 

40 30 75% Baik 

2. Kompetensi 
Kepribadian 

45 36 81% Baik 

3. Kompetensi  
Sosial 

40 33 82% Baik 

4. Kompetensi 
Profesional 

65 50 77% Baik 

Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Dari hasil analisis data penelitian di atas dapat diketahui bahwa 

persepsi siswa tentang kemampuan mengajar mahasiswa PPL UNNES 

Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi tergolong dalam 

kategori baik dengan persentase seperti tertuang pada Tabel 3 di atas. 

Persepsi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial,  dan kompetensi profesional. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Mahasiswa PPL      

UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase seperti tertera 

dalam Tabel 3 dapat diketahui bahwa persepsi siswa tentang 

kompetensi pedagogik mahasiswa PPL UNNES Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi adalah baik yaitu sebesar 75%.  

Kompetensi pedagogik disini artinya yaitu kemampuan dalam 

mengelola pembelajaran siswa yang terdiri dari kemampuan dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas, pemahaman terhadap peserta 

didik, kemampuan menggunakan media pembelajaran yang menarik, 

dan kemampuan mengaktualisasikan berbagai potensi peserta didik. 

Secara lebih rinci dapat dilihat dari indikator-indikator berikut ini: 

a. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran 

Mahasiswa PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi 

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa 
Terhadap   Pelaksanaan Pembelajaran 

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 16 24 
4 49 72 
3 1 1 
2 1 1 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
 Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Berdasarkan Tabel 4 diatas terlihat bahwa sebagian besar  

siswa menyatakan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa PPL 
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UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi 

baik, yaitu  sebesar 72%. Artinya mahasiswa PPL telah mampu 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik. Seorang 

guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik jika guru 

tersebut tepat dalam menyampaikan materi dan dapat 

mengorganisasikan urutan materi dengan baik. Hal ini juga 

ditunjukkan oleh mahasiswa PPL UNNES Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, mereka mampu untuk 

menyampaikan materi di depan kelas dengan tepat sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan kemampuan 

mahasiswa untuk menyampaikan materi dengan tepat maka 

mahasiswa telah mampu melaksanakan pembelajaran di kelas 

dengan baik. 

b. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Pemahaman Mahasiswa PPL 

Terhadap Peserta Didik  

Sesuai dengan teori dari Usman (2009:27) bahwa kondisi 

belajar mengajar yang efektif adalah minat dan belajar siswa 

dalam belajar. Siswa adalah objek guru dalam mengajar maka 

seorang mahasiswa calon guru hendaknya harus mampu untuk 

memahami peserta didik. Pemahaman terhadap peserta didik ini 

meliputi: membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan 

diri, membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri, 

keterbukaan terhadap pendapat siswa, dan kemampuan membantu 
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mengatasi kesulitan siswa. Secara lebih rinci dapat dilihat dari 

sub-sub indikator  berikut ini. 

1. Membantu Siswa Menyadari Kekuatan dan Kelemahan Diri 

 Tabel 5.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Membantu   
Siswa Menyadari Kekuatan dan Kelemahan 
Diri) 

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 10 15 
4 42 62 
3 10 15 
2 5 7 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa mahasiswa cukup 

mampu memahami terhadap keadaan peserta didik dengan 

baik yaitu dalam membantu siswa untuk menyadari kekuatan 

dan kelemahan diri sebesar 62% berdasarkan kategori 

deskriptif persentase pada Tabel 2, ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa masih ragu akan kemampuan mahasiswa 

dalam membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan 

diri siswa. Dalam hal ini yang dapat dilakukan mahasiswa 

adalah dengan memberikan soal tugas atau PR. Dengan hasil 

yang diperoleh dari soal tersebut maka siswa dapat 

mengetahui sejauh mana kemampuannya (baik kekuatan dan 

kelemahan).  
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2. Membantu Siswa Menumbuhkan Kepercayaan diri 

 Tabel 6.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Membantu 
Siswa Menumbuhkan Kepercayaan Diri) 

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 14 21 
4 39 57 
3 15 22 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa dalam memahami keadaan peserta didik masih 

sedang yaitu dalam membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri sebesar 57% berdasarkan kategori deskriptif 

persentase pada Tabel 2, ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa cukup yakin akan kemampuan mahasiswa dalam 

membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri mereka. 

Yang seharusnya dilakukan mahasiswa untuk menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa yaitu misalkan dengan memberikan 

pujian dan semangat kepada siswa. Hal ini merupakan salah 

satu cara yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri mereka, 

karena dengan adanya pujian dari seorang guru maka siswa 

akan selalu percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. 
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3. Keterbukaan Terhadap Pendapat Siswa 

 Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Keterbukaan Terhadap Pendapat Siswa) 

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 22 32 
4 36 53 
3 10 15 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
 Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa dalam memahami terhadap keadaan peserta didik 

yaitu dalam keterbukaan terhadap pendapat siswa masih 

sedang sebesar 53% berdasarkan kategori deskriptif persentase 

pada Tabel 2, ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

cukup yakin akan kemampuan mahasiswa dalam keterbukaan 

terhadap pendapat siswa. Keterbukaan pendapat ini dapat 

dilihat dari sikap mahasiswa mau memperhatikan pendapat 

dan saran dari siswa serta meningkatkan keterlibatan siswa 

dalam proses belajar mengajar. Dengan cara ini maka secara 

tidak langsung mahasiswa dapat memahami pendapat dan 

keinginan siswa sehingga tidak ada kecenderungan bahwa 

mahasiswa bersikap otoriter didalam kelas. 

4. Kemampuan Membantu Mengatasi Kesulitan Siswa 

 Tabel 8. Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Kemampuan 
Membantu Mengatasi Kesulitan Siswa) 
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Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
5 10 15 
4 38 56 
3 13 19 
2 5 7 
1 2 3 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa dalam memahami terhadap keadaan peserta didik 

yaitu dalam kemampuan membantu mengatasi kesulitan siswa 

masih sedang yaitu sebesar 56%, ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa cukup yakin akan kemampuan 

mahasiswa dalam  membantu mengatasi kesulitan siswa, yang 

seharusnya dilakukan mahasiswa adalah ketika proses belajar 

mengajar sedang berlangsung mahasiswa harus dapat 

mengetahui bagian mana (materi) yang dianggap sulit oleh 

siswa, dapat mengetahui perbedaan sikap siswa yang sudah 

paham atau belum paham. Dengan adanya sikap tersebut baru 

menunjukkan bahwa mahasiswa memang mampu memahami 

terhadap kesulitan yang dialami oleh siswa sehingga secara 

tidak langsung mahasiswa juga dapat memahami terhadap 

keadaan peserta didik. 

c. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Kemampuan Mahasiswa PPL 

Menggunakan Media Pembelajaran  

Media pembelajaran merupakan salah satu pendukung 

keberhasilan siswa karena media merupakan salah satu fasilitas 
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yang harus dipenuhi oleh sekolah demi tercapainya proses belajar 

mengajar. Dengan berkembangnya media pembelajaran yang 

semakin canggih maka menuntut seorang guru mampu untuk 

menggunakan media yang ada dengan baik. Selain mampu untuk 

menggunakan media yang ada maka guru juga harus mampu 

menyediakan media pembelajaran yang dibuat sendiri. Berikut 

hasil analisis deskriptif persentase persepsi siswa terhadap 

kemampuan mahasiswa menggunakan media pembelajaran yang 

menarik.  

Tabel 9. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa 
Terhadap Kemampuan Menggunakan Media 
Pembelajaran 

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 33 49 
4 29 43 
3 5 7 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa mahasiswa kurang 

mampu menggunakan media yang menarik berdasarkan kategori 

deskriptif persentase pada Tabel 2 yaitu sebesar 49%, ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kurang yakin akan 

kemampuan mahasiswa dalam  menggunakan media yang 

menarik. 
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d. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Pengembangan dan 

Pengaktualisasi Potensi Peserta Didik 

Sekolah merupakan tempat bagi siswa menuju kepada 

proses kedewasaan. Dimana sekolah adalah tempat bagi siswa 

untuk mencari ilmu, berlatih, bersosialisasi dan tempat 

mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Tugas guru di 

sekolah adalah mengembangkan potensi yang telah dimiliki oleh 

siswa. Pengembangan dan pengaktualisasi potensi peserta didik 

meliputi: respon terhadap potensi yang dimiliki siswa dan 

kemampuan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Secara 

lebih rinci dapat dilihat dari sub-sub indikator berikut ini. 

1. Respon Terhadap Potensi Yang Dimiliki Siswa 

Tabel 10. Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Respon 
Terhadap Potensi Yang Dimiliki Siswa)  

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 10 15 
4 43 63 
3 13 19 
2 1 1 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
 Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa dalam merespon potensi yang dimiliki siswa masih 

sedang berdasarkan kategori deskriptif persentase pada Tabel 

2 yaitu sebesar 63%, ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa cukup yakin akan kemampuan mahasiswa dalam  
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merespon potensi yang dimiliki siswa. Hal yang seharusnya 

dilakukan adalah ketika mahasiswa PPL mengetahui ada siswa 

yang memiliki bakat menulis atau menggambar, maka mereka 

akan diarahkan mengenai bakatnya tersebut dan 

menyarankannya untuk mengembangkan bakatnya tersebut 

dengan mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan 

bakatnya tersebut. Karena pada dasarnya sekolah merupakan 

tempat bagi siswa menuju kepada proses kedewasaan. Dimana 

sekolah adalah tempat bagi siswa untuk mencari ilmu, berlatih 

bersosialisasi dan tempat mencurahkan segala kemampuan 

yang dimiliki. 

2. Kemampuan Mengembangkan Potensi Yang Dimiliki Siswa 

 Tabel 11. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Kemampuan Mengembangkan Potensi 
Yang Dimiliki Siswa)  

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 9 13 
4 37 54 
3 21 31 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
   Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 11 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa PPL dalam mengembangkan potensi yang dimiliki 

siswa masih sedang berdasarkan kategori deskriptif persentase 

yaitu sebesar 54%, ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa cukup yakin akan kemampuan mahasiswa dalam  
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mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Contoh dari 

sikap guru yang mengembangkan potensi siswa adalah 

misalkan bagi siswa yang pandai menulis maka guru 

memberikan nasihat agar ikut dalam lomba karya tulis, guru 

mampu memberikan bimbingan secara individual bagi siswa 

yang punya motivasi tinggi dalam belajar atau bagi siswa yang 

ingin lebih memahami terhadap materi pelajaran. Sebelum 

mahasiswa PPL mampu untuk mengembangkan bakat siswa 

maka mahasiswa harus dilatih dahulu untuk berinteraksi 

dengan siswa. Disamping itu juga dalam diri mahasiswa sejak 

dini sudah harus tertanam rasa tanggung jawab terhadap 

perkembangan siswa karena sekolah merupakan proses siswa 

menuju kearah kedewasaan. 

2. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian Mahasiswa 

PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase seperti tertera 

dalam Tabel 3 dapat diketahui bahwa persepsi siswa tentang 

kompetensi kepribadian mahasiswa PPL UNNES Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi tergolong dalam kategori baik 

yaitu 81.00%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mempunyai sikap 

yang baik terhadap kepribadian mahasiswa PPL UNNES program 

studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. 
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Kompetensi kepribadian disini artinya mahasiswa PPL 

memiliki kepribadian yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, teladan, 

berakhlak mulia, disiplin, sopan, jujur dan bertanggung jawab 

sehingga mampu melaksanakan kepemimpinan : ing ngarso sung 

tulodo (di depan menjadi suri tauladan), ing madya mangun karso (di 

tengah membangkitkan kehendak atau motivasi), tutu wuri handayani 

(di belakang mempengaruhi). Secara lebih rinci indikator-indikator 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Kedewasaan Bersikap 

Mahasiswa PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi 

Tabel 12. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa   
Terhadap Kedewasaan Bersikap Mahasiswa PPL 

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 15 22 
4 44 65 
3 7 10 
2 1 1 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 12 diatas menunjukkan bahwa sebagian siswa 

memiliki persepsi yang sedang terhadap kedewasaan mahasiswa 

PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi dalam menghadapi persoalan kelas dan siswa, dengan 

persentase sebesar 65%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

siswa cukup yakin akan kedewasaan mahasiswa dalam 
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menghadapi persoalan kelas dan siswa, kesabaran mahasiswa 

ketika menghadapi persoalan yang ada di kelas dan persoalan 

yang dibuat siswa. 

b. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Kearifan Mahasiswa PPL 

Dalam Menyelesaikan Persoalan Kelas dan Siswa 

Tabel 13. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa 
Terhadap Kearifan Dalam Menyelesaikan 
Persoalan Kelas dan Siswa  

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 6 9 
4 45 66 
3 13 19 
2 3 4 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 13 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki persepsi yang sedang terhadap kearifan mahasiswa PPL 

UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi 

dalam menyelesaikan persoalan kelas dan siswa, dengan 

persentase sebesar 66%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa cukup yakin akan kearifan mahasiswa dalam 

mengambil keputusan untuk menyelasaikan masalah. Hal-hal 

yang seharusnya dilakukan mahasiswa adalah menyelesaikan 

masalah dengan sikap bijaksana, misal ada dua siswa yang sedang 

bermasalah, mahasiswa harus bersikap bijaksana dalam 

menyelesaikan masalah tersebut dan ketika ada siswa yang belum 
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jelas dengan materi yang disampaikan maka mahasiswa mampu 

memberikan penjelasan dengan baik. 

c. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Kewibawaan Mahasiswa PPL 

Sebagai Seorang Calon Guru 

Tabel 14.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa 
Terhadap Kewibawaan Sebagai Seorang Calon 
Guru  

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 15 22 
4 38 56 
3 13 19 
2 1 1 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 14 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki persepsi yang sedang terhadap kewibawaan mahasiswa 

PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi sebagai seorang calon guru, dengan persentase 

sebesar 56% berdasarkan kategori deskriptif persentase pada 

Tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cukup 

yakin akan kewibawaan mahasiswa PPL sebagai seorang calon 

guru. Berwibawa atau tidak seseorang tergantung dari tingkah 

laku yang dicerminkannya. Oleh karena itu sebagai seorang 

mahasiswa calon guru hendaknya dapat menjaga segala perkataan 

dan perbuatan agar ada kesan siswa kagum terhadap sikap yang 

ditunjukkan. Dengan demikian secara tidak langsung siswa akan 

menghargai mahasiswa selayaknya mengahargai guru mereka. 
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d. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Sikap Keteladanan Mahasiswa 

PPL Bagi Peserta Didik 

Tabel 15.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa 
Terhadap Sikap Keteladanan Bagi Peserta Didik  

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 14 21 
4 38 56 
3 13 19 
2 2 3 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 15 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki persepsi yang sedang terhadap sikap keteladanan 

mahasiswa PPL bagi peserta didik, dengan persentase sebesar 

56%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cukup 

yakin akan sikap yang ditunjukkan mahasiswa dapat dijadikan 

teladan bagi peserta didik.. Sikap keteladanan yang baik sangat 

mutlak diperlukan bagi siswa karena guru adalah sosok yang 

paling ideal untuk ditiru. Misalnya meniru dalam hal gaya bahasa 

dan sikap sehari-hari. Sehingga jangan sekali-kali guru berbicara 

dengan kata-kata kasar dan kotor didepan siswa.Sosok guru 

merupakan panutan bagi siswa di sekolah, maka mahasiswa 

sebagai seorang calon guru sikap, perkataan dan perbuatannya 

harus dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. 

e. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Akhlak Mulia Mahasiswa PPL 

Sebagai Seorang Calon Guru 
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Tabel 16.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa 
Terhadap Akhlak Mulia Sebagai Seorang Calon 
Guru  

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 15 22 
4 41 60 
3 12 18 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 16 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki persepsi yang sedang terhadap akhlak mulia mahasiswa 

PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi sebagai seorang calon guru, dengan persentase 

sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

masih cukup yakin akhlak mulia mahasiswa sebagai seorang guru. 

Hal-hal atau sikap yang seharusnya ditunjukkan mahasiswa PPL 

adalah taat terhadap ajaran agama, misal setiap ada acara 

keagamaan di sekolah maka mahasiswa selalu mengikutinya  

f. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Kedisiplinan Mahasiswa PPL 

Tabel 17.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa 
Terhadap Kedisiplinan Mahasiswa PPL  

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 22 32 
4 42 62 
3 2 3 
2 2 3 
1 0 0 

 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 
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Tabel 17 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki persepsi yang sedang terhadap kedisiplinan mahasiswa 

PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi dalam kehadirannya di sekolah yang tepat waktu 

(tidak terlambat), dengan persentase sebesar 62%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cukup yakin akan 

kedisiplinan mahasiswa PPL. Hal-hal yang seharusnya dilakukan 

adalah mahasiswa harus selalu datang tepat waktu, begitu juga 

ketika pulang sesuai dengan jam pulang sekolah. 

g. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Sopan Santun Mahasiswa PPL 

Dalam Pergaulan Di Sekolah   

Tabel 18.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa 
Terhadap Sopan Santun Dalam Pergaulan Di 
Sekolah 

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 10 15 
4 43 63 
3 14 21 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
 Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 18 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki persepsi yang sedang terhadap sopan santun mahasiswa 

PPL UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi dalam pergaulan di sekolah, dengan persentase 

sebesar 63%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

cukup yakin akan sopan santun mahasiswa PPL dalam pergaulan 
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di sekolah. Dalam pergaulan di sekolah seharusnya mahasiswa 

PPL  mampu untuk menjaga sopan santun, menampilkan tutur 

kata yang sopan, santun, baik dan bermanfaat dalam pergaulan 

dengan siswa. Berkaitan dengan sikap sopan santun hendaknya 

mahasiswa selalu menjaga tingkah lakunya agar selalu bersikap 

sopan terhadap sesama, baik sesama teman, guru dan masyarakat 

di sekitarnya. 

h. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Kejujuran dan Tanggung 

Jawab Mahasiswa PPL 

1. Menunjukkan Tingkah Laku Yang Sesuai Dengan Apa Yang 

Dikatakan 

Tabel 19. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Menunjukkan Tingkah Laku Yang 
Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan)  

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 34 50 
4 32 47 
3 2 3 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 19 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa PPL dalam menunjukkan tingkah laku yang sesuai 

dengan apa yang dikatakan masih kurang  yaitu sebesar 50% 

berdasarkan kategori deskriptif persentase pada Tabel 2. 

Karena kejujuran merupakan suatu sikap yang mutlak 

diperlukan oleh seorang guru, maka jangan sekali-kali seorang 
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guru bersikap tidak jujur di depan siswa.guru merupakan 

cerminan bagi siswa, maka jika guru tidak jujur maka siswa 

juga akan menganutnya. Hal ini sangat membahayakan bagi 

perkembangan mental siswa. 

2. Selalu Mengajar Sesuai Jadwal 

Tabel 20.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase (selalu 
mengajar sesuai jadwal)  

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 18 26 
4 37 54 
3 12 18 
2 1 1 
1 0 0 

 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 20 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa PPL dalam mengajar sesuai jadwal sedang yaitu 

sebesar 54% berdasarkan kategori deskriptif persentase pada 

Tabel 2, ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cukup 

yakin akan kemampuan mahasiswa yang selalu mengajar 

sesuai dengan jadwal. Selain kejujuran, mahasiswa PPL juga 

dituntut untuk dapat bertanggung jawab. Seorang mahasiswa 

PPL harus membiasakan dirinya bertanggung jawab dalam 

segala hal. Persepsi siswa terhadap indikator ini adalah 

sedang. Hal-hal atau sikap yang seharusnya ditunjukkan 

mahasiswa PPL adalah mencerminkan sikap bertanggung 

jawab. Contohnya selalu mengajar tepat sesuai jadwal dan 
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ketika ada halangan tidak dapat mengajar maka mahasiswa 

PPL memberikan tugas kepada siswa atau meminta tolong 

kepada guru pamong untuk menggantikannya sementara 

supaya kelas tidak kosong.    

3. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Sosial Mahasiswa PPL 

UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase seperti tertera 

dalam Tabel 3 dapat diketahui bahwa persepsi siswa tentang 

kompetensi sosial  mahasiswa PPL UNNES Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi tergolong dalam kategori baik 

yaitu 82.00%. Dalam hal ini siswa memiliki persepsi yang baik 

terhadap kompetensi sosial mahasiswa  PPL UNNES Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi.   

Kompetensi sosial artinya mahasiswa PPL menunjukkan 

kemampuan berkomunikasi yang baik yang mencakup hubungan 

mahasiswa dengan siswa yaitu pengembangan sikap positif pada diri 

siswa, sikap terbuka dan luwes terhadap siswa, dan pengelolaan 

interaksi perilaku dalam kelas. Secara lebih rinci indikator-indikator 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Pengembangan Sikap Positif 

Pada Diri Siswa 

1. Mendorong Siswa Agar Berani Berpendapat Yang Berbeda 

Dengan Orang Lain 
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Tabel 21.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Mendorong 
Siswa Agar Berani Berpendapat Yang Berbeda 
Dengan Orang Lain)  

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 14 21 
4 43 63 
3 11 16 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 21 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa PPL dalam mendorong siswa agar berani 

berpendapat yang berbeda dengan orang lain masih sedang yaitu 

sebesar 63% berdasarkan kategori deskriptif persentase pada 

Tabel 2, ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cukup 

yakin akan kemampuan mahasiswa dalam mendorong siswa 

agar berani berpendapat yang berbeda dengan orang lain. 

Contoh nyata yang bisa dilakukan mahasiswa PPL adalah ketika 

berlangsung sebuah diskusi pada suatu materi tertentu seorang 

guru harus mampu untuk mendorong siswa agar berani 

berpendapat yang berbeda dengan orang lain, masalah pendapat 

mereka salah atau benar itu tidak jadi masalah karena semua 

merupakan proses belajar. 

2. Mendorong Siswa Agar Berani Mengemukakan dan 

Menjelaskan Hasil Pekerjaannya 
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Tabel 22.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Mendorong 
Siswa Agar Berani Mengemukakan dan 
Menjelaskan Hasil Pekerjaannya)  

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 19 28 
4 36 53 
3 13 19 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 22 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa dalam mendorong siswa agar berani mengemukakan 

dan menjelaskan hasil pekerjaannya masih sedang yaitu sebesar 

53% berdasarkan kategori deskriptif persentase pada Tabel 2, ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cukup yakin akan 

kemampuan mahasiswa dalam mendorong siswa agar berani 

mengemukakan dan menjelaskan hasil pekerjaannya dengan 

baik. Hal-hal yang bisa dilakukan mahasiswa PPL adalah ketika 

ada tugas atau PR siswa diharuskan maju kedepan kelas untuk 

mengemukakan dan menjelaskan hasil pekerjaannya di depan 

teman-teman mereka.  

b. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Sikap Terbuka dan Luwes 

Mahasiswa PPL Kepada Siswa 

1. Menerima Pendapat dan Saran Siswa 
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Tabel 23. Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Menerima 
Pendapat dan Saran Siswa) 

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 24 35 
4 40 59 
3 3 4 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 23 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa dalam menerima pendapat dan saran siswa masih 

sedang yaitu sebesar 59% berdasarkan kategori deskriptif 

persentase pada Tabel 2, ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

PPL belum sepenuhnya mau menerima pendapat dan saran dari 

siswa. 

2. Berpartisipasi Dalam Berbagai Ragam Kegiatan Siswa 

  Tabel 24. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Berpartisipasi Dalam Berbagai Ragam 
Kegiatan Siswa)  

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 11 16 
4 30 44 
3 21 31 
2 6 9 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 24 diatas menunjukkan bahwa persepsi siswa 

terhadap indikator ini masih kurang yaitu sebesar 44% 

berdasarkan kategori deskriptif persentase pada Tabel 2, ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa PPL masih kurang 
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berpartisipasi dalam berbagai ragam kegiatan siswa dengan 

baik.  

3. Menampilkan Sikap Bersahabat Kepada Siswa 

Tabel 25. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Menampilkan Sikap Bersahabat Kepada 
Siswa)  

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 14 21 
4 42 62 
3 12 18 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa 

PPL dalam menampilakan sikap bersahabat kepada siswa masih 

sedang berdasarkan kategori derkriptif persentase pada Tabel 2 

yaitu sebesar 62%, ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPL 

cukup mampu menampilkan sikap bersahabat kepada siswa 

dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat ketika diluar jam pelajaran 

mahasiswa menyempatkan diri untuk berkumpul bersama siswa-

siswanya bercerita layaknya seperti teman. 

c. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Pengelolaan Interaksi Perilaku 

Dalam Kelas 

Sebagai mahasiswa praktikan yang menggantikan peran 

guru untuk sementara, mahasiswa PPL dituntut untuk dapat 

mengelola interaksi di dalam kelas. Hal tersebut bisa dilakukan 

dengan cara mendorong terjadinya tukar pendapat antar siswa, 
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menunjukkan sikap adil terhadap semua siswa, dan membina 

perilaku siswa yang mendorong tercapainya suasana belajar yang 

baik. Jadi bagaimana interaksi di dalam kelas dapat terjadi dengan 

baik atau tidak itu semua tergantung dari pengelolaan guru itu 

sendiri.  Secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Mendorong Terjadinya Tukar Pendapat Antar Siswa 

Tabel 26. Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Mendorong 
Terjadinya Tukar Pendapat Antar Siswa)  

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 22 32 
4 42 62 
3 2 3 
2 2 3 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 26 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa PPL dalam mendorong terjadinya tukar pendapat 

antar siswa masih sedang berdasarkan kategori deskriptif 

persentase pada Tabel 2 yaitu sebesar 62%, ini menunjukkan 

bahwa mahasiswa PPL cukup mampu mendorong terjadinya 

tukar pendapat antar siswa dengan baik. Hal ini terlihat ketika 

dilaksanakannya diskusi kelompok, dimana antara satu 

kelompok dengan kelompok lainnya saling bertukar pendapat 

memberikan masukan atau saran. Selain itu tukar pendapat juga 

bisa terjadi ketika guru memberikan sebuah pertanyaan untuk 

kemudian siswa-siswa menjawab pertanyaan tersebut dan 
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kemudian didiskusikan secara lebih lanjut agar terjadi tukar 

pendapat antar siswa. 

2. Menunjukkan Sikap Adil Terhadap Semua Siswa 

Tabel 27. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Menunjukkan Sikap Adil Terhadap 
Semua Siswa)  

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 10 15 
4 43 63 
3 14 21 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah thun 2011 

Tabel 27 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa PPL dalam menunjukkan sikap adil terhadap semua 

siswa masih sedang berdasarkan kategori deskriptif persentase 

pada Tabel 2 yaitu sebesar 63%, ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa PPL sudah cukup mampu menunjukkan sikap adil 

terhadap semua siswa. Sikap yang ditunjukkan atau ditampilkan 

mahasiswa PPL adalah tidak pilih kasih atau ada yang 

diistimewakan karena semua mendapatkan perlakuan yang 

sama.  

3. Membina Perilaku Siswa Yang Mendorong Tercapainya 

Suasana Belajar Yang Baik 
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Tabel 28.  Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Membina 
Perilaku Siswa Yang Mendorong Tercapainya 
Suasana Belajar Yang Baik)  

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 34 50 
4 32 47 
3 2 3 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 28 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa PPL dalam membina perilaku siswa yang 

mendorong tercapainya suasana belajar yang baik  masih kurang 

berdasarkan kategori deskriptif persentase pada Tabel 2 yaitu 

sebesar 50%, ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPL kurang 

mampu membina perilaku siswa yang mendorong tercapainya 

suasana belajar yang baik sehingga kegiatan belajar mengajar 

kurang berjalan dengan baik dan terkendali.  

4. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional Mahasiswa PPL 

UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase seperti tertera 

dalam Tabel 3 dapat diketahui bahwa persepsi siswa tentang 

kompetensi profesional mahasiswa PPL UNNES Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi tahun 2010/2011 tergolong 

dalam kategori baik yaitu 77%.. 

Kompetensi profesional di sini artinya mahasiswa PPL 

memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang 
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studi yang akan ditransformasikan kepada siswa, memiliki 

pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan, dan mampu 

memilih dan menggunakan berbagai strategi yang tepat dalam proses 

pembelajaran. Persepsi siswa tentang kompetensi 85ndicator85al 

mahasiswa PPL UNNES program studi Pendidikan Sosiologi dan 

Antropologi mencakup : pengelolaan tugas rutin, fasilitas belajar dan 

waktu; strategi pembelajaran; penguasaan materi; kemampuan 

bertanya; dan kesan umum pembelajaran. Secara lebih rinci indikator-

indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Pengelolaan Tugas Rutin, 

Fasilitas Belajar dan Waktu 

1. Memeriksa Ketersediaan Alat Tulis dan Penghapus 

Tabel 29. Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Memeriksa 
Ketersediaan Alat Tulis dan Penghapus)  

  
Skor Jawaban Frekuensi  Persentase (%) 

5 15 22 
4 44 65 
3 7 10 
2 1 1 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 29 diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa PPL dalam memeriksa ketersediaan alat tulis 

(kapur, spidol) dan penghapus masih sedang berdasarkan 

kategori deskriptif persentase pada Tabel 2 yaitu sebesar 65%, 

ini menunjukkan bahwa siswa memiliki persepsi yang sedang 
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terhadap mahasiswa PPL karena cukup mampu memeriksa 

ketersediaan alat tulis dan penghapus sebelum pelajaran 

dimulai.  

2. Memeriksa Kehadiran Siswa 

Tabel 30. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Memeriksa Kehadiran Siswa)  

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 20 29 
4 35 51 
3 11 16 
2 2 3 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 30 diatas menunjukkan bahwa persepsi siswa 

terhadap indikator ini masih kurang berdasarkan kategori 

deskriptif persentase pada Tabel 2 yaitu sebesar 51%, ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa PPL kurang mampu 

memeriksa kehadiran siswa dengan baik sebelum dimulainya 

pelajaran. Dengan memeriksa kehadiran siswa setiap sebelum 

pelajaran dimulai maka mahasiswa PPL akan lebih mengenal 

siswanya satu persatu. 

3. Memulai dan Mengakhiri Pembelajaran Tepat Waktu 

Tabel 31. Hasil Analisis Deskriptif Persentasi (Memulai 
dan Mengakhiri Pembelajaran Tepat Waktu)  
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Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
5 25 37 
4 30 44 
3 11 16 
2 2 3 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 31 diatas menunjukkan bahwa persepsi siswa 

terhadap indikator ini masih kurang berdasarkan kategori 

deskriptif persentase pada Tabel 2 yaitu sebesar 44%, ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa PPL kurang mampu memulai 

dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu. Dengan memulai 

pembelajaran tepat waktu maka materi yang sudah dirancang 

dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaraan (RPP) akan 

tersampaikan semua sesuai dengan alokasi waktu yang telah 

ditentukan dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu dengan 

memberikan kesimpulan pada akhir pelajaran dari materi yang 

telah disampaikan selama proses belajar mengajar berlangsung. 

b. Deskripsi Persepsi Terhadap Strategi Pembelajaran 

1. Melibatkan Siswa Dalam Menggunakan Alat Bantu (Media) 

Pembelajaran Yang Tersedia 

Tabel 32. Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Melibatkan 
Siswa Dalam Menggunakan Alat Bantu/Media 
Pembelajaran Yang Tersedia) 
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Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
5 21 31 
4 27 40 
3 15 22 
2 4 6 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 32 diatas menunjukkan bahwa persepsi siswa 

terhadap indikator ini masih kurang berdasarkan kategori 

deskriptif persentase pada Tabel 2 yaitu sebesar 40%, ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa PPL kurang mampu 

melibatkan siswa dalam menggunakan alat (media) 

pembelajaran yang tersedia. Dengan berkembangnya media 

pembelajaran yang semakin canggih maka menuntut seorang 

guru untuk mampu menggunakan media yang ada dengan 

baik. Selain mampu untuk menggunakan media yang ada 

maka guru juga harus mampu menyediakan media 

pembelajaran yang dibuat sendiri dan mampu melibatkan 

siswa dalam menggunakan alat (media) pembelajaran yang 

tersedia. Misalnya saja pada mata pelajaran Sosiololgi dalam 

materi interaksi sosial, disitu guru akan menampilkan gambar-

gambar yang berkaitan dengan interaksi sosial kemudian siswa 

akan mendiskusikannya.   

2. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Yang Sesuai Dengan 

Perkembangan dan Kebutuhan Siswa 
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Tabel 33. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran 
Yang Sesuai Dengan Perkembangan dan 
Kebutuhan Siswa) 

 
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 7 10 
4 48 71 
3 12 18 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 33 diatas menunjukkan bahwa persepsi siswa 

terhadap indikator ini baik yaitu sebesar 71%, ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa PPL telah mampu 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan siswa dengan baik. Sebagai 

seorang calon guru mahasiswa PPL tidak hanya dituntut untuk 

menguasai materi pelajaran saja, akan tetapi juga harus 

mengerti dan memahami perkembangan dan kebutuhan 

siswanya. Guru harus memiliki wawasan yang luas mengenai 

hal-hal apa saja yang sedang hangat dibacarakan 

dimasyarakat, mulai dari masalah sosial, politik, budaya, 

agama, tekhnologi, dan lain sebagainya.  

3. Menindaklanjuti Kegiatan Pembelajaran Dengan Pertanyaan, 

Tugas-Tugas, Atau PR Pada Akhir Pelajaran 

Tabel 34. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Menindaklanjuti Kegiatan Pembelajaran 
Dengan Pertanyaan, Tugas-Tugas, Atau 
PR Pada Akhir Pelajaran) 
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Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 18 26 
4 33 49 
3 12 18 
2 5 7 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 34 diatas menunjukkan bahwa persepsi siswa 

terhadap indikator ini masih kurang berdasarkan kategori 

deskriptif persentase pada Tabel 2 yaitu sebesar 49%, ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa PPL kurang mampu 

menindaklanjuti kegiatan pembelajaran dengan pertanyaan, 

tugas-tugas, atau PR pada akhir pelajaran. Dengan 

memberikan pertanyaan, tugas-tugas, atau PR pada akhir 

pelajaran maka  seorang guru akan mengetahui seberapa jauh 

siswanya memahami materi yang baru saja disampaikan. 

c. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Penguasaan Materi 

Mahasiswa PPL 

1. Menjelaskan Materi Pelajaran Secara Jelas dan Cermat 

Tabel 35. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Menjelaskan Materi Pelajaran Secara 
Jelas dan Cermat) 

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 14 21 
4 40 59 
3 13 19 
2 1 1 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 
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Tabel 35 diatas menunjukkan bahwa persepsi siswa 

terhadap indikator ini sedang berdasarkan kategori deskriptif 

persentase pada Tabel 2 yaitu sebesar 59%, ini menunjukkan 

bahwa mahasiswa PPL cukup mampu menjelaskan materi 

pelajaran secara jelas dan cermat. Tanpa penguasaan bahan 

pelajaran yang cukup maka mahasiswa tidak akan mampu 

mengajar secara maksimal, apabila kegiatan belajar mengajar 

tidak maksimal maka hasil belajar yang diperoleh juga tidak 

maksimal. Jadi terdapat hubungan positif antara penguasaan 

bahan oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai siswa. 

Seorang mahasiswa sebagai seorang calon guru minimal harus 

mempunyai dua kemampuan yaitu penguasaan materi dan 

kemampuan untuk mendemonstrasikan materi dengan baik.  

2. Mengaitkan Pengetahuan Yang Diajarkan Dengan 

Pengetahuan Yang Relevan 

 Tabel 36. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Mengaitkan Pengetahuan Yang 
Diajarkan Dengan Pengetahuan Yang 
Relevan) 

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 8 12 
4 48 71 
3 10 15 
2 2 3 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 
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Tabel 36 diatas menunjukkan bahwa persepsi siswa 

terhadap indikator ini baik berdasrkan kategori deskriptif 

persentase pada Tabel 2 yaitu sebesar 71%, ini menunjukkan 

bahwa mahasiswa PPL telah mampu mengaitkan pengetahuan 

yang diajarkan dengan pengetahuan yang relevan. Contohnya 

yaitu seorang guru menyampaikan materi pelajaran dengan 

dikaitkan dengan isu-isu hangat yang sedang ramai 

dibicarakan dibicarakan di masayarakat, tentunya yang relevan 

dengan materi yang sedang diajarkan. Misal pada materi 

penyimpangan sosial, disitu guru akan menjelaskan materi 

tersebut dengan isu-isu yang sedang berkembang misalnya 

saja korupsi yang sedang marak terjadi di negeri ini. Dengan 

begitu materi yang disampaikan akan mudah dicerna oleh 

siswa karena dikaitkan dengan contoh-contoh kasus yang 

sedang berkembang dan relevan untuk materi terkait.   

d. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Kemampuan Mahasiswa PPL 

Dalam Bertanya 

Tabel 37. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa 
Terhadap Kemampuan Bertanya 

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 20 29 
4 40 59 
3 8 12 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 
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Tabel 37 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki persepsi sedang terhadap mahasiswa PPL dalam 

memberikan pertanyaan dengan baik kepada siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, dengan persentase sebesar 59%. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cukup yakin  akan 

kemampuan mahasiswa PPL dalam memberikan pertanyaan 

kepada siswa. Baik dari segi kualitas pertanyaan dan kalimat yang 

digunakan. Sesuai dengan pendapat Usman (2009:75) bahwa 

ketrampilan dan kelancaran bertanya seorang guru mencakup isi 

pertanyaannya dan teknik bertanya. Suatu pertanyaan yang 

disampaikan harus menggunakan kata-kata yang dipahami oleh 

siswa. Kemampuan bertanya juga sangat penting untuk dikuasai 

oleh seorang mahasiswa calon guru.   

e. Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Kesan Umum Dalam 

Pembelajaran 

1. Mampu Mengelola Kelas 

Tabel 38. Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Mampu 
Mengelola Kelas) 

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 11 16 
4 27 40 
3 25 37 
2 4 6 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 
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Tabel 38 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa memiliki persepsi bahwa mahasiswa PPL kurang 

mampu mengelola kelas dengan baik berdasarkan kategori 

deskriptif persentase pada Tabel 2, dengan persentase sebesar 

40%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

kurang yakin akan kemampuan mahasiswa dalam mengelola 

kelas. Mahasiswa PPL diharapkan dapat menciptakan situasi 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan sehingga 

siswa tidak cenderung pasif. Misalnya dengan mengajak siswa 

untuk berdiskusi masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lain 

sebagainya. Berkaitan dengan peranannya sebagai seorang 

guru hendaknya mahasiswa kependidikan berlatih agar 

mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar.  

2. Pembicaraan Lancar Dan Tidak Tersendat-sendat 

Tabel 39. Hasil Analisis Deskriptif Persentase 
(Pembicaraan Lancar Dan Tidak 
Tersendat-sendat) 

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 8 12 
4 26 38 
3 27 40 
2 6 9 
1 1 1 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki persepsi yang sedang terhadap indikator ini, dengan 

persentase 40%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


95 
 

 
 

cukup yakin akan kemampuan mahasiswa dalam berbicara 

lancar dan tidak tersendat-sendat ketika menyampaikan 

materi. Mahasiswa PPL ketika menjelaskan materi dan 

menyajikan materi kurang jelas karena pembicaraannya tidak 

lancar dan tersendat-sendat jadi siswa sulit untuk memahami. 

3. Suara Dapat Didengar Oleh Seluruh Siswa Dalam Kelas 

Tabel 40. Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Suara 
Dapat Didengar Oleh Seluruh Siswa Dalam 
Kelas) 

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 13 19 
4 19 28 
2 22 32 
2 9 13 
1 5 7 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel 40 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa memiliki persepsi yang kurang terhadap indikator ini, 

dengan persentase sebesar 32%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa kurang yakin  akan suara mahasiswa PPL 

yang dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas hanya 

siswa yang duduk dibangku depan yang dapat mendengarkan 

suara mahasiswa PPL ketika mengajar dengan jelas sedangkan 

siswa yang duduk di belakang kurang begitu jelas menangkap 

suara dari mahasiswa PPL ketika mengajar. 
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4. Posisi Bervariasi 

Tabel 41. Hasil Analisis Deskriptif Persentase (Posisi 
Bervariasi) 

  
Skor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

5 8 12 
4 35 51 
3 13 19 
2 12 18 
1 0 0 

Jumlah 68 100 
  Sumber: Data yang diolah tahun 2011 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki persepsi yang kurang terhadap indikator ini, dengan 

persentase sebesar 51% berdasarkan kategori deskriptif 

persentase. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

kurang yakin  akan kemampuan mahasiswa dalam posisi 

bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat dan tidak terlalu 

banyak mondar mandir). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi siswa tentang kemampuan mengajar mahasiswa PPL UNNES 

Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di SMA N 11 

Semarang tahun 2010/2011 termasuk dalam kategori baik dengan 

empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional .  

2. Persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik mahasiswa PPL 

UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi secara 

keseluruhan masuk dalam kategori baik. Namun pada indikator media 

pembelajaran, kemampuan mahasiswa masih kurang yaitu dalam 

menggunakan media yang menarik. 

3. Persepsi siswa terhadap kompetensi kepribadian mahasiswa PPL 

UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi secara 

keseluruhan masuk dalam kategori baik. Namun pada indikator 

kejujuran dan tanggung jawab, kemampuan mahasiswa masih kurang 

yaitu dalam menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan apa yang 

dikatakan dan selalu mengajar sesuai jadwal.  

4. Persepsi siswa terhadap kompetensi sosial mahasiswa PPL UNNES 

Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi secara 
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keselurahan masuk dalam kategori baik. Namun pada indikator sikap 

terbuka dan luwes terhadap siswa, kemampuan mahasiswa masih 

kurang yaitu dalam berpartisipasi dalam berbagai ragam kegiatan 

siswa dan pada indikator pengelolaan interaksi perilaku dalam kelas, 

kemampuan mahasiswa masih kurang yaitu  dalam membina perilaku 

siswa yang mendorong tercapainya suasana belajar yang baik . 

5. Persepsi siswa terhadap kompetensi profesional mahasiswa PPL 

UNNES Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi secara 

keseluruhan masuk dalam kategori baik. Namun pada indikator 

mengelola tugas rutin, fasilitas belajar dan waktu, strategi 

pembelajaran waktu serta kesan umum, kemampuan mahasiswa masih 

kurang. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian megenai persepsi siswa tentang 

kemampuan mengajar mahasiswa PPL UNNES program studi Pendidikan 

Sosiologi dan Antropologi, saran yang dapat diberikan adalah:  

1. Bagi Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang 

diharapkan untuk meninjau kembali program pembekalan yang 

diberikan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PPL terkait 

dengan waktu pembekalan, materi pembekalan serta strategi yang 

digunakan dalam kegiatan pembekalan, sehingga mengarah kepada 

pelaksanaan PPL yang sesuai tujuan dan harapan. 
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2. Bagi mahasiswa PPL diharapkan lebih meningkatkan pemahaman dan 

pengalaman kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional untuk menunjang 

keberhasilan PPL melalui latihan-latihan pengajaran mikro 

(microteaching). 

3. Bagi mahasiswa kependidikan harus memperbanyak pengetahuan dan 

wawasan yang luas selain yang diperoleh dari kampus. Misalnya 

dengan mencari literatur ke perpustakaan atau ke internet untuk 

mengakses informasi yang aktual. 

4. Bagi pusat pengembangan PPL UNNES hendaknya dalam 

menempatkan lokasi sekolah latihan disesuaikan dengan prestasi 

mahasiswa selama kuliah yang dapat diketahui dari IPK (Indeks 

Prestasi Kumulatif). Dengan demikian agar tidak terjadi ketimpangan 

antara kemampuan dengan praktik di lapangan. 
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Lampiran 1 

PRESENSI/ DAFTAR SISWA 

SMA NEGERI 11 SEMARANG, TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 

KELAS : XI IS- 1 

NO NIS NAMA SISWA L / P 
1 5874 AGUSTI CATUR PANGESTI P 
2 5875 ANNIS FARIDA P 
3 5809 BAGAS CANDRA BIMANTORO L 
4 5877 BAGUS ADRIANTO ISLAM L 
5 5878 BINTANG ALAM MAHARDIKA L 
6 5955 CANDRA SEPTIANTO L 
7 5914 DANNIAL VIRGANDINO L 
8 5847 DESSY ARSIKA PUTRI P 
9 5811 DEWANTARA BUDIAWAN L 

10 5736 DIEGO LANA SETIAWAN L 
11 5917 DIHAS GILANG HADISAPUTRO L 
12 5880 ELMIRIO ANDRESTANI L 
13 6377 FAJAR ADI PUTRA L 
14 5925 FITRIA WULANSARI P 
15 5996 GANDHA RAKA WICAKSONO L 
16 5819 HARIS ANDIKA PRASETYA L 
17 5885 HASTRI KURNIAWATI P 
18 5891 LISTYOWATI HASANAH P 
19 5927 MAHERA CANDA BELIA P 
20 5895 NISKA YUZA AFGHARIN P 
21 5898 NURUL AMMA P 
22 5901 RETNO SUKMOWATININGSIH P 
23 5902 REZA SURYA RAHMADANI L 
24 5972 RIANA PUSPITA RAHAYU P 
25 6011 RIZAL BAGUS KARUNIAWAN L 
26 5905 RIZAL NURWIDIYANTORO L 
27 6012 RIZKA KURNIA DEWI P 
28 5835 TIKA NUR MARIFAH P 
29 5836 TUTUT DEDE PRASETYA L 
30 5872 YENI NUR AINI P 

LAKI-LAKI  = 16 

PEREMPUAN  = 14 
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PRESENSI/ DAFTAR SISWA 

SMA NEGERI 11 SEMARANG, TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 

KELAS : XI IS- 3 

NO NIS NAMA SISWA L / P 
1 5801 ACHMAD FAUZI L 
2 6378 ALDILA PUTRI HARWINDANINGRUM P 
3 5876 APRILIANA AJENG KUSUMA PUTRI P 
4 5987 AZIZ ADI NUGROHO L 
5 5990 CAKRA TRIATMAJA L 
6 5810 DELFI PRADITYA LEXIANA PURBA L 
7 5957 DESTA ANDRIANI P 
8 5879 EKMAH PUJIANTI P 
9 5993 EMANUEL RYNALDI YOGANANTA ARGA P L 

10 5920 ERLINA PUSPITAWATI P 
11 5922 FAJAR RIDHO HERIYONO L 
12 5962 FARIS NURYAMTO L 
13 5923 FEBRIAN RAMADHAN WICAKSONO L 
14 5818 FIRA MAULIDYA P 
15 5883 GILANG ADY SAPUTRA L 
16 5888 IRFAN KURNIAWAN L 
17 5595 MOH. NANDA NUGRAHA L 
18 5892 MELATI BUNGA PERTIWI P 
19 5857 MOCHAMAD SAEFUDIN L 
20 5970 NANDA ARDHI KURNIA L 
21 5930 NI’AM AHMADA HILMY L 
22 5896 NOVI KRISNAWATI P 
23 6010 PUTRI DEWI ISWANTI P 
24 5937 RAHAJENG KINASIH P 
25 5827 REZA FARCHAN LUTHFI L 
26 5832 RONAL SETIAWAN NUGROHO L 
27 5941 SATRIYO WIBOWO L 

LAKI-LAKI  = 17 

PEREMPUAN  = 10 
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PRESENSI/ DAFTAR SISWA 

SMA NEGERI 11 SEMARANG, TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 

KELAS : XI BAHASA 

NO NIS NAMA SISWA L / P 
1 5840 AMELIA ANINDYA PUTRI P 
2 5686 ARDA MAHENDRA PUTRA L 
3 6379 CITRA FEBRI TANTRI FELANI P 
4 5992 DWI ROMADHONI P 
5 5886 HILMAN SYAHARIAL L 
6 5889 IRIANA NANA P 
7 6001 MADE MAHADIPTA BUDI SATRIA L 
8 6381 MONICA PUTRI SEJATI P 
9 5932 NOVY SHEILA ROSYANTI P 

10 5935 PUTRI CLARESTA MUKTI P 
11 5831 RIZQI ARFIANANDA L 

LAKI-LAKI  = 4 

PEREMPUAN  = 7 
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Lampiran 2 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Variabel Indikator Sub Indikator Nomor 
Item 

Jumlah 
Item 

1.Kompetensi 
pedagogik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kompetensi 

kepribadian 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan 
pembelajaran 
 
 
Pemahaman 
terhadap peserta 
didik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
pembelajaran 
 
 
Pengembangan 
dan 
pengaktualisasi 
potensi peserta 
didik 
 
 
 
Dewasa 
 
 
 
Arif   
 
 
 
Berwibawa  
 

Mampu dalam 
melaksanakan 
pembelajaran di kelas 
 
a. Membantu siswa 

menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri 

b.Membantu siswa 
menumbuhkan 
kepercayaan diri  

c. Keterbukaan terhadap 
pendapat siswa 

d.Kemampuan membantu 
mengatasi kesulitan 
siswa 

 
Kemampuan 
menggunakan media 
yang menarik 
  
a.Respon terhadap 

potensi yang dimiliki 
siswa 

b.Kemampuan 
mengembangkan 
potensi  yang dimiliki 
siswa 

 
Kedewasaan bersikap 
terhadap persoalan 
kelas/siswa 
 
Memiliki kearifan dalam 
menyelesaikan persoalan 
kelas/siswa 
 
Kewibawaan sebagai 
seorang calon guru  

1 
 
 
 

2, 3, 4, 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 

 
7, 8 

 
 
 
 
 
 

 
9 
 
 

 
10 

 
 
 

11 
 

1 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 

 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 

 
 

1 
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3. Kompetensi 

Sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keteladanan 
 
 
Akhlak  
 
 
kedisiplinan 
 
 
 
Kesopanan 
 
 
 
 
Kejujuran dan 
tanggung jawab 
 
 
 
 
 
Pengembangan 
sikap positif 
pada diri siswa 
 
 
 
 
 
 
Sikap terbuka 
dan luwes 
terhadap siswa 
 
 
 
 
 
 
Pengelolaan 
interaksi 
perilaku dalam 
kelas 

 
 
Sikap keteladanan bagi 
peserta didik 
 
Berakhlak mulia sebagai 
seorang guru 
 
Kehadirannya di sekolah 
tepat waktu (tidak 
terlambat) 
 
Menampilkan tutur kata 
yang sopan, santun, baik 
dan bermanfaat dalam 
pergaulan dengan siswa 
 
a.Menunjukkan tingkah 

laku yang sesuai 
dengan apa yang 
dikatakan 

b.Selalu mengajar sesuai 
jadwal 

 
a. mendorong siswa agar 

berani berpendapat 
yang berbeda dengan 
orang lain 

b. Mendorong siswa agar 
berani mengemukakan 
dan menjelaskan hasil 
pekerjaanya 

 
a.Menerima pendapat dan 

saran siswa 
b.Berpartisipasi dalam 

berbagai ragam 
kegiatan siswa 

c.Menampilkan sikap 
bersahabat kepada 
siswa  

 
a.Mendorong terjadinya 

tukar pendapat antar 
siswa 

b.Menunjukkan sikap 

 
 

12 
 

 
13 

 
 

14 
 
 

 
15 

 
 
 
 

16, 17 
 
 
 

 
 
 
18, 19 

 
 
 
 
 

 
 
 
20, 21, 

22 
 
 
 
 
 
 

 
23, 24, 

25 
 
 

 
 
1 
 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
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4. Kompetensi 

profesional  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mengelola 
tugas rutin, 
fasilitas belajar 
dan waktu 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penguasaan 
materi 
 
 
 
 
 
 
 
Kemampuan 
bertanya 
 

adil terhadap semua 
siswa 

c.Membina perilaku 
siswa yang mendorong 
tercapainya Suasana 
belajar yang baik 

 
a.Memeriksa 

ketersediaan alat tulis 
(kapur, spidol) dan 
penghapus 

b.Memeriksa kehadiran 
siswa 

c.Memulai dan 
mengakhiri 
pembelajaran tepat 
waktu 

 
a.Melibatkan siswa 

dalam menggunakan 
alat bantu (media) 
pembelajaran yang 
tersedia 

b.Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran yang 
sesuai dengan 
perkembangan dan 
kebutuhan siswa 

c.Menindaklanjuti 
kegiatan pembelajaran 
dengan pertanyaan, 
tugas-tugas, atau PR 
pada akhir pelajaran 

 
a.Menjelaskan materi 

pelajaran secara jelas 
dan cermat 

b.Mengaitkan 
pengetahuan yang 
diajarkan dengan 
pengetahuan yang 
relevan 

 
Mengajukan pertanyaan 
kepada siswa selama 
proses mengajar untuk 

 
 
 
 

 
 
 
26, 27, 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29, 30, 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32, 33,  

 
 
 
 
 
 

 
 

34 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Kesan umum 

mengetahui penguasaan 
materi pelajaran  
a.Mampu mengelola 

kelas 
b.Pembicaraan lancar dan 

tidak tersendat-sendat 
d.Suara dapat didengar 

oleh seluruh siswa 
dalam kelas  

e.Posisi bervariasi (tidak 
terpaku pada satu 
tempat dan tidak terlalu 
banyak mondar-
mandir) 

 

 
 
35, 36, 
37, 38 
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ANGKET PENELITIAN 
 

“PERSEPSI SISWA TENTANG KEMAMPUAN MENGAJAR MAHASISWA 

PPL UNNES PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN 

ANTROPOLOGI DI SMA N 11 SEMARANG TAHUN 2010” 

 
 

I. Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah terlebih dahulu identitas anda pada tempat yang disediakan. 

2. Bacalah setiap pertanyaan secara teliti sebelum anda menjawab. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda check list (ü) 

pada kolom yang tersedia. 

4. Periksa kembali identitas dan jawaban anda sebelum menyerahkan 

angket ini. 

5. Alternatif jawaban yang tersedia memiliki 5 (lima) kemungkinan: 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

R  : Ragu-ragu 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

II. Identitas Responden 

Nama  : …………………………………… 

Kelas  : …………………………………… 

No Absen : …………………………………… 
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Variabel Kompetensi Pedagogik 
No Aspek yang dinilai SS S R TS STS 
1 Mampu melaksanakan 

pembelajaran di kelas 
     

2 Mampu membantu siswa 
menyadari kekuatan dan kelemahan 
siswa 

     

3 Mampu membantu siswa 
menumbuhkan kepercayaan diri 

     

4 Mampu terbuka terhadap pendapat 
siswa 

     

5 Mampu membantu mengatasi 
kesulitan siswa 

     

6 Mampu menggunakan media yang 
menarik 

     

7 Respon terhadap potensi yang 
dimiliki siswa 

     

8 Mampu mengembangkan potensi 
siswa  
   

     

 
Variabel Kompetensi Kepribadian 

No Aspek yang dinilai SS S R TS STS 
9 Kedewasaan bersikap terhadap 

persoalan kelas/siswa 
     

10 Memiliki kearifan dalam 
menyelesaikan persoalan 
kelas/siswa 

     

11 Berwibawa sebagai seorang calon 
guru 
 

     

12 Memiliki sikap keteladanan bagi 
siswa 
 

     

13 Berakhlak mulia sebagai seorang 
calon guru 

     

14 Kehadirannya di sekolah tepat 
waktu (tidak terlambat) 

     

15 Menampilkan tutur kata yang 
sopan, santun, baik dan bermanfaat 
dalam pergaulan dengan siswa 

     

16 Menunjukkan tingkah laku yang 
sesuai dengan apa yang dikatakan 

     

17 Selalu mengajar sesuai jadwal 
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Variabel Kompetensi Sosial 
No Aspek yang dinilai SS S R TS STS 
18 Mendorong siswa agar berani 

berpendapat yang berbeda dengan 
orang lain 

     

19 Mendorong siswa agar berani 
mengemukakan dan menjelaskan 
hasil pekerjaannya 

     

20 Menerima pendapat dan saran dari 
siswa 

     

21 Berpartisipasi dalam berbagai 
ragam kegiatan siswa 

     

22 Menampilkan sikap bersahabat 
kepada siswa 

     

23 Mendorong terjadinya tukar 
pendapat antar siswa 

     

24 Menunjukkan sikap adil terhadap 
semua siswa 

     

25 Membina perilaku siswa yang 
mendorong tercapainya suasana 
belajar yang baik 

     

 
 

Variabel Kompetensi Profesional 
No Aspek yang dinilai SS S R TS STS 
26 Memeriksa ketersediaan alat tulis 

(kapur, spidol) dan penghapus 
     

27 Memeriksa kehadiran siswa 
 

     

28 Memulai dan mengakhiri 
pembelajaran tepat waktu 

     

29 Melibatkan siswa dalam 
menggunakan alat bantu (media) 
pembelajaran yang tersedia 

     

30 Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran yang sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan siswa 

     

31 Menindaklanjuti kegiatan 
pembelajaran dengan pertanyaan, 
tugas-tugas, atau PR pada akhir 
pelajaran 

     

32 Menjelaskan materi pelajaran secara 
jelas dan cermat 
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33 Mengaitkan pengetahuan yang 
diajarkan dengan pengetahuan yang 
relevan 

     

34 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
kepada siswa selama proses 
mengajar untuk mengetahui 
penguasaan materi pembelajaran 

     

35 Mampu mengelola kelas 
 

     

36 Pembicaraan lancar dan tidak 
tersendat-sendat 

     

37 Suara dapat didengar oleh seluruh 
siswa dalam kelas 

     

38 Posisi bervariasi (tidak terpaku pada 
satu tempat dan tidak terlalu banyak 
mondar-mandir) 
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