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Pengembangan kualitas dan kornpete~~si keolahrr~gaan 

merupakan satu isu sekaligus masalah yang harus dicarikan solusinya 

guna meningkatnya profrsionalisrne tenaga keolahragaan yang berdaya 

saing dan menjadi salah satu garda cerdepan kemajuan tfunia 

keolahragaan di Indonesia. 

Menilik pada pemikiran sebagaimana tersurat di atas, bami 

panitia dengan bangga tclah menyelenggarakan kegiatan seminar dan 

workshop tenaga keolahragaan dengan harapan men.ladi titik tolak bagi 

meningkat dan berkernhangrzya tenaga keolahragaan yang handal 

dengan diperkuat oleh nunnsa keilmuan. 

Prosiding ini rnerupzkan implementasi pemikiran dan gagasan terkait 

pengembangan tenapt kenlahr;.~~aan -ymg lahir baik dari hasil penelitian 

maupun hasil kajian secqra mendalnm ikhval aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan untuk menjadi tenaga keolahra p i n  yang handal befixisis 

keilmuan- Karni sadari masih b y a k  kehwanpn yang melekat pada I-ami 

selaku panitia, karena itu saran clan kritik yan:; sifatnya konstruktif snngat 

karni perlukan guna perbaikan dimasa yang akan datang. 
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KETERAMPILAN MAHASISWA FIK UNP DALAM MENGIKUTI 
PENGALAMAN LAPANGAN KEPENDIDlKAN (PLK) P.4DA SEKOLAH- 

SEKOLAH SMP DAN SWA SEDERAjAT Dl SUMATERA B A M T  
. . 

Oleh: 
Ishak Aziz, Adnan Fardi, Nelfia Adi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keterampilan 
mahasiswa FIK UNP dalam mengikuti pengalaman lapanqan 
kependidikan di sekolah SMA. Agar tujuan ini tercapai, maka ditentu can 
i~dikator yang menjadi psksk persoabn termpainya keterampilan yang 
dituju. Keterampilan pemhelajaran yang terrnasuk d'alarn kompet~nsi 
professional, yaitu bagairnana mahasiswa yang mengikuti PLK dapat 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Untuk 
rnencapai ha1 tersebut di atas, maka ditentukanlah t e m p t  pelaksan.l;~an 
d;laksanakan di se kolah-sekola h SMA Kota Pz dang, Solok, Paya kumhuh, 
Bukittinggi, Pariaman dan Kabupaten Pndang P,ari.aman. Teknik 
penarikan sampel yaitu Purposive Random Sampling. Sementara itu 
sumber data adalah para guru penjaskes yang diturljuk oleh Kemla 
Sekolah menjadi guru pamong. Selanjutrya t e h i k  analisis c'ata 
diggunakan perbedaan ratn-rata. Dari hasil rekapitu1a:;i yang dilaku'can 
terhadap angket yang diterima dari guru pamong yaitu yang diedar'can 
sebanyak 78 exarnplar, semenbra itu yang kembali sebanyak 74 
examplar. Dua dikembalikan kosong dan ti;:a tidak mengisi lengkap. 
Dengan demikian yang dapat dianalisis sebanyak 64 examplar. Setflah 
dilakukan analisis data, maka hasil yaitu; untuk keterampilan mahasiswa 
merencanakan pemhelajamn diperoleh skor rata-rata adalah sebesar 
3.62. Selanjutnya keterampilan dalam rne1aksanak-m pembelajnran 
diperoleh skor rata-rata sehesar 3,41. Demiki~n pula untu k keteramp Ian 
pembelajaran mahasiswa dalam PLK dipero leh skor rats-ra tq sebcsar 
2.78. 
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Pendahuluan 

Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk melakulcan 

perubahan @a din manusia, oleh sehab itu pendidibn akan sangat 

bermanfaat sekali bagi manusia, hail: untuk mendapatkan informasi 

tentang apa yang terjadi di alam sekitarnya maupun pada dunia luar. 

Soedijarto (2000 : 34) berpendapat hahwa, " Pendidikan mesti diletakkan 

pada kedudu kan yang paling penting dalam kegiatan pembangunan 

bangsa. Dengan demikian segala ups-ya harus dikerakkan untak 

rnengwujudkan masyarakat yang berkualitas. Gejala ini mengakibatkan 

tumbuh berkembangnya kompetisi yang semakin ketat dan tajam untuk 

lebih unggul antara satu personal dengan personal yang lairnya, anb ra  

satu negara dengan negara lainraya sehingga usaha untuk peningkatan 

kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. U N P  sebagai 

salah satu institusi secara segaja mengabdikan untuk mengembangkan 

ilmu pengebhw n, penyelesaian ma.s.alah, genghargaan atas prestasi dan 

pelatihan tenaga ke rja pada tingkat yang lebih tinggi.(Buk~ Pedoman 

2007/2008 : 20). Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, malca dibentuk 

sebuah unit yang diberi nama yaitu; Unit Pengelola Fengalaman 

Lapangan". Melalui unit inilah semua mahasiswa yangakan diwisuda oleh 

UNP melakukan program Pengalaman Lapangan (PI,) dengan 

memberikan bentuk latihan keterampilan mengajar di sekolah-sekolah. 

Akhir-akhir ini diperoleh keluhan dari pihak sekolah tempat mahasiswa 

UNP khususnya FIK UNP dalam melaksanakan praktek n~engajar di 

sekolah. Keluhan-keluhan yang diperoleh dari sekolah tersebut adalah, 

kurang mampunya mahasiswa PL dalam merencanakan penbelajaran, 

sepe t i  dalam menyusun silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajann 

(RPP) mahasiswa mempergunakan RPP yang sudah dibuat oleh 

mahasiswa yang telah selesai PPLK tahun sebelumnya, a b u  
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mempergunakan RPP yang dibuat oleh gum pamong. Demikian juga 

dalam mengelola kelas, 8; mana karena kurang mampunya mahas'swa 

membuka pembehjaran, m e b h n a k a n  kegiatan inti, menrrtup 

pembelajaran, dan ada mahasiswa dalam nemberilan materi bclum 

sampai pada jam/waktu yang disediakan, n~ateri telah habis. Sehingga 

terlihat siswa berkeliaran sehingga tidab semua siswa menfikuti 

pembelajaran dengan baik, mungkin disebabkari oleh malasnya 

mahasiswa tersebut unntk mempelajari rnateri pelajaran yang akan 

diajarkan. Hal ini mengakibatkan pengelokan kelas yang seharusnya 

dapat dikelola dengan baik, akhirnya tid 3k terke lola. Berdasarkan 

I.:enyataan-kenyataan dan dugaan tersebut di atas, maka perlu dicarkan 

jalan keluar dengan melakukan lpenelitian tentang "Keterampilan 

Mahasiswa FIK U N P  Dalam Mengikuti Pengalaman Lapargan 

Kependidikan (PLK) Pada Sekolah-Sekolah SMP Dan SMA Sederajat Di 

Sumatera brat". 

Tinjauan Tesri 

3.  Keterampilan Praktek Lapangan Kependidikan 

a, Keterampilan 

Keterampilan yang dimiliki oleh seseorang lihirsusnva dalam 

keterampilan psikomotor adalah kernampuan seseorang secara khusus 

atau spesifik dapat menguasai secara kompleks teknl k-:ekni k gem kan 

yang ada pada suatu cabang olahraga. Sementara itx Kiram (19'>1), 

n~engungkapkan keterampilan-keterampilan yang dilakukan biasnnya 

sesuatu yang kompleks dan rnelihatkan pendeteksian terhadap 

rangsangan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang kesemu~qya 

dilakukan pada tingkat tinggi. Keterampilan gerak adalah kemamptlan 

untuk mebkukan gerakan secara efektif dan efisien, se'x1) keterampilan 
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gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kgntrol at= 

bagian-bagian tuhuh yang terlibat dalam gerak (Triatmoio, 20 Februari, 

2010). Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukahn tersebut, 

dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar rnotorik adalah suatu 

usaha atau kegiatan manusia untukmerubah sikap melalui proses latihan 

dalam memperoleh keterampilan dan dari yang tidak bisa rnelakukan 

menjadi dapat melakukan. Oleh sebab itu untuk dapat rnelakukan 

diperlukan suatu proses belajar. 

Agar pmses pembelajaran berjalan sesuai dengan tuiuan yang tela h 

ditetapkan, maka diperlukan suatu cara atau pola atau strategi. 

Surakhmad mengemukakan pola di mulai dari pra persiapan 

pembelajaran, dihnjutkan dengan proses pembelajaran yang hams (a) 

adanya bahan yarg menjadi proses, @) adanya tujuan yang ielas akas 

dicapai, (c), adanya yang aktif (peserta didik) mengalami, (d) adanya guru 

yang aktif melaksanakan (e) adanya metode tertentu untuk mencapai 

tujuan, dan (f) adanya bahan proses interaksi tersebut berlangsungdalanl 

ikatan situasional Surakhmad dalam Aziz (2013). Belajar praktik berarti 

seseorang dalam melaksanakan proses pembelajaran lebih dominar~ 

aspek psikomotor. maka disebutkan juga seseorang sedang melakukar~ 

aktifitas motorik Belajar motorik merupakan sebuah konstelasi dari 

pengetahuan tentang penguasaan, pengli~alusan, dan pe~nantapan 

keterampilan atau teknik dalam olahraga pada khususnya. Robb dalarr~ 

Aziz (2012) menyatakan sesuatu pengaturan kembali kepada pola-polz 

dasar gerak yang mengakicibatkan terjadinya perubahan tingkah laku 

gerak sebagai akibat dari latihan. keterarnpilan merupakan puncak 

tertinggi dari kemampuan motorik yang diperoleh melalui latihan- 

latihan. Keterarnpilan motorik yang telah dipunyai tidak aka11 didapat 

bila tidak melalui latihan yang terus menerus. Demikian juga dengan 
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keterampilan belajar yang dipunyai oleh mahasisvm, untuk d ~ p a t  

mengambil mata kuliah praktek lapangan kepenldidikan maka 

mahasiswa harus: 1) telah rnenyelesaikan mats kuliah I10  sks, 2) trlah 

lusus mata kuliah micro teaching dengan ni\i minimal B, 3) t e r d a b r  

sebagai mahasiswa UNP, 4) hams melalui pembekalan dan lulus tes 

kesiapan melaksanakan PLK, 5) mahasiswa hanya boleh mengambil mata 

kuliah skripsi atau tugas akhir yang sifatnya bukan eltap muka dan 6) 

berperilaku sebagai seorang pendidik (Pedoman Pelaksnnaan Prog-mm 

Pengalaman Lapangan Kependidikan Mahas swa, 203 2). Keterampilan 

hasil belajar yang diperoleh mahasiswa terdiri dari empat kategori, yaitu: 

kognitif, psikomotor, reaktif emosional dan interaktif Romiszo~ski, 

dalam Aziz, (2012). Selaniutnya ciri-ciri dari perilah1 seseorang \rang 

memperoleh keterarnpilan dari hasil belajar adalah: 1[1) perilaku baru 

berupa kemampuan aktunl maupun pcrtensial, (2) kernampuan haru 

tersebut berlaku dalam waktu relatirlama, dan (3) ken~ampuan b r u  itu 

diperoleh melalui usaha Hergenhahn dan Olso,7 dsalam Azjz, (201 23. 

Keterampilan dari hasil belajar merupitkan kerr~arnpuan internal 

(Capability] meliputi: (1) keterarnpilan intelektual, yaitu kemampuan 

yang membuat seseorang menjadi kompeten terhadap suatu subirek 

sehingga ia dapat membuat MasiTkasi, mengidentifikasi, 

mendemonstrasikan, dan menggerrerali.sasi suatu gejala. (2) straf-egi 

kognitif, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat mengontrol akti~6tas 

intelektualnya dalam mengatasi masalah baru yang dihadapinya(3) 

informasi verbal, yaitu kcmampuan seseorang unhr k rnenpgunalcan 

bahasa lisan maupun tulisan dalam mengung'apkan suatu masalah. (4) 

keterampilan motoris, yaitu kemampgan seseorang un-k 

rnengkoordinasikan gerakan otot secara bra tur  dan hnar  dalam 

keadaan sadar, (5) sikap, yaitu kecenderungan dalam menerima clan 
-- - 
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menolak suatu obyek, Girgne, dalarn Aziz (2012). Keteranipilan hasil 

belajar mahasiswa dipengaruhi oleh dua * a h r  utama, yaitu faktor yang 

berasal h r i  diri mhasiswa atau f a h r  internal yang meliputi; (1) faktor 

fisiologis, diantaranya kondisi fisiologis umum dan kondisi Fanca indta, 

(2) faktor psikologis, antara lain minat, kecerdasan, baht, mgtivasi, dan 

kemampuan kognitif. Faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa atau 

faktor ekternal meliputi; (1) faktor angketal, yaitu berupa kurikulurn, 

program, sarana & prasarana, dan guru (tenaga pengajar) (!;uryabro:zo, 

2005). Kedua faktor tersebut sangat dominan sehli terhadap kemaju.m 

seseorang dalam mencapai hasil belajar. Rila salah satu aspek saja yang 

kurang terpenuhi, maka hasil belajar yang diharapkan, rnungkin kurang 

tercapai. Untuk pelaksanaan kegiamn mengajar mahasi.wa hams 

melakukan kegiatan merencanakan, melakana kan, dan mengevaluzsi 

pembalajaran. Secara lebih rinci masing-masing kegiatan dijelaskiln 

sebagai berikut 

b. Merencanakan Pembelajaran 

Guru hams dapat membuat perencanaan pembelajaran yang 

sesuai dengan kurihlum yang berlaku. Menurut Mulyasa (2009) 

kegiatan yang dilakukan guru dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran meliputi: 1) Menyusun program pembelajaran, 2) 

penjusunan silabus, 3) penyusu nan rencana pelaksanaan pernbelajaran, 

dan 4) melaksanakan evaluasi pembelajaran. Menyusun program 

pembelajaran yang perlu diperhatikan dalnm menyusun adalah program 

tahunan, semester, satuan pembelajaran dan perencanaan mengajar 

(Suryasubroto (2992). Pendapat lain mengemukakan pengembangan 

kurikulum mencakup pengembangan program tahunan, semester, modul, 

mingguan dan harian (Kunandar, 2007). Berdasarhcan pendap t  tersebut 
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di atas, dapat dikemukakan bahwa dalarn mernbuat program pengajaran 

guru tidak bisa hanya membuat program harian saja (satuan 

pembehjaran) tanpa mempedsmani program tahuwn, semester, clan 

rningguan. Untuk melakukan pengembangan silabus clleh setiap satuan 

pendidikan, tetap hams btrada pada bingkai pengemhangan kuriku'um 

nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan sebngai 

berikut 1) ilmiah, 2) relevan, 3) fleksibel, 4) kontiniutas, 5) konsiste~, 6) 

memadai, 7) aktual, 8) cfektifitas, dan 9) efisien (Mulyasa (2099). 

Berdasarkan silabus pembelajaran itulah dis~isun Renana Pelaksanaan 

Pembelajaran(RPP) yanp, akan menggarnbarkan prosedur dan 

pengorganisasian untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dahrn sbndar  isi. Langkah-langkah pengembangan RPP 

menurut Mulyasa (2009) adalah: Pertama, kompetensi yang 

dikembangkan hams menzandung muatan yang menjadi materi standar 

yang dapat diidentifikasi berdasarkan kebutuhan peserta didik, 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan filsafat. Kedua, mengembang'can 

materi standar, matee standar merupakan isi kurikulum yang d i b e r h n  

kepada siswa dalarn pcmbehjaran. Ketiga, menentukan metrde, 

penentuan metode erat kaitan dengan pemilihan strategi pembelaja-an 

yang paling efisien dan e f ~ k f  dalam memberikan pengalaman belajar 

untuk membentuk kompetensi dasar. Keempat, merencanaltan 

penilaian, penilaian dilakukan berdasarkan ips yang dilakukan oleh 

peserta didi selama pembelajaran. 

c Melaksanakan Pem belajaran 

Tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran adnlah rnembuka 

pembelajaran, proses pengajaran merupakan in te ra l~ i  antara siswa 

dengan guru dan lingkungan, sehingga diharapkan terjadi perubahan - -- 
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tingkah laku yang lebih baik Membuka pelajaran menunrt Mu1ya:;a 

(2009) adalah 1) menghubungkan kompetensi yang dimiliki peserta 

didik dengan rnateri yang a h n  disajikan, 2 )  menyampaikan b~juan  yarlg 

akan dicapai dan garis besar rnateri yang akan diajarkan, 3) 

menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 4) 

mendayagunakan media dan surnber behjar yang bewariasi, dan 5)  

mengajukan pertanyaan. Pelaksanaan kegiatan inti merupalcan proses 

pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secam iteraktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, s e r h  memberikan ruang yang c u h p  bag  prakarsa, 

kreaktivitas, dan ken~andirian seuai dengan bakat, minat dan 

perkernbangan fisik sert fisiolgis peserta didik 

Kegiatan ini berjalan hams dengan metode yang d sesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang rneliputi; 1 

Komponen Elrsplorasi adalah kegiatan untuk memperoleh pengalaman- 

pengalaman baru dari situasi yang baru, dalam kegiatan ini guru: a) 

melibatkan peserta didik mencari inf~rmasi yang luas dan dalarn tent an,^ 

topik/materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip a l a n ~  

takambang jadi guru dan belajar dari aneka surnber, b) menggunakan 

beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 

belajar lain, c) memfasilitasi terjadinya interaksi antara pc?serta didilc 

serta antara peserta didik dengan guru, d) melibatkan peserta didilr 

secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan e) memfasilitasi 

peserta didik mekkukan percobaan di labor, studio atau lapangan. 2. 

Komponen Elaborasi, maksudnya melakukan penggarapan secara 

tekun dan cermat (Kamus Besar Rahasa Indonesia (2003). Dalam 

kegiatan ini guru a) membiasakan peserta didik membaca daq menuli:; 

yang beragam melalui tugas-tugas yang bermakna, b) mernfasilitasi 
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peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi untuk memuncul'can 

gagasan baru baik secara lisan maupun tulisa-t, c) menibcri kesempatan 

berpildr, menganalisis, meyelesaikan masalah dan bedndak  tanpa rasa 

takut, d) memfasilitasi dalarn pembelajaran kooperatif clan kolaborati? e) 

memfasiltasi berkompetend secara sehat untuk meningkatkan preshsi 

belajar, f )  mernfasilitasi membuat laporan ekplorasi yang dilakukan haik 

lisan maupun tulisan secara individu maupun 'uelompolc, g) memfasilitasi 

dalam menyajikan hasi! karya individu maupun kelompok, h) 

memfasilitasi melakukan,lmengadakan pameran, t u m m e n ,  festival, 

serta produk yang dibasilakn, i) memfasilitas melakukan kegiatan y n g  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya tliri peserta didik IIMulyasa, 

2007). Dan 3. Komponen Konfimasi, koqfinnasi berarti kegiatan 

pembenaran, penegasan dan pengesahan. Dalam ha1 ini gum, a) 

memberikan umpan balik positif dan penplatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, mlupun hadiah keherksilan prserta didik, b) 

memberikan kofirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi pestrta 

d idik melalui berbagai sumber, c) mamfasi'itasi molakukan reflrksi 

untuk memperoleh pengalaman, d) membantu menyelasaikan masalah, 

melakukan pengecakan hasil eksplomsi, memberi informasi, dan 

memberikan motivasi kepada peserta yang kuranq atau belum 

berpartisipasi aktif. 

d. Kegiatan Penutup 

Penutup merupakan akhir yang di1akul:an guru untuk mengakiiri 

pembelajaran. Kegiatan-kegatan yang dilaku1:an guru menurut Mulvasa 

(2009) adalah; 1) meninjau kembali materi pokok yang mengacu pada 

kompetensi dasar, 2) mengevaluasi untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran dan pemhentukan dasar clan tujlmn yang tcllah --- 
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dirumuskan, 3) tindak lanjut, kegiatan ini perlu dilakukan oleh guru agar 

pemantapan pada diri peserta didik terhadap pembentukan kompetensi 

ciasar dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumusk~n. 

Beri kutnya pendapat yang sama mengemuka kan guru iuga d a ~  at  

melakukan kegiatan-kegiatan: 1) menarik kesimpulan, mengajukim 

beberapa pertanyan untuk rnengukur tingkat pencapaian tujuan, 3) 

menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari, dan 4) 

memberikan postest baik secara lisan maupun tulisan. 

Dalam memberikan postest kepada peserb didik rnerupakan 

suatu proses untuk menentukan jasa, nilai atau manfaao kegiatan 

pembelajaran melalui pengukuran. Buchori dalam Thoha (2003:ltI) 

mengemukakan langkah dalam melaksanakan evaluasi pengajaran yaiRi: 

perencanaan, penspmpulan data, verifikasi data, pengelolahan data dan 

penafsiran data. Menurut Suryasubroto (2002) bahwa apabila t i n g b t  

belajar siswa mencapai 70 % atau lebih, rnaka diberikan pengayaan daq 

jika tingkat pengguasaan siswa di bawah 70°h, maka diberikan qerbaikan 

atau remedial. 

2. Pengalaman Lapangan Kependidikan 

Pengalaman mahasiswa menjadi seorang calon guru diperlukan 

latihan-latihan, agar nanti sewaktu tehh menjadi guru yang sebenarnyz 

mahasiswa tersebut tidak lagi gagap dan gemetar karena tidak terampil 

menguasai materi pembelajaran dan penquasaan pengelolaan kelas. 

Untuk itu diperlukan berbagai keterampihn, yaitu; keterampilan 

menyampaikan pelajaran, keterampilan memberikan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan murid, keterampilan merespon jawaban murid, 

keteram pilan rnemuji, keterampilan vitalitas dan keterampilan 

mengakhiri pelajaran Mahmud, (2009). Untuk rnenjadi seorangguru yang 
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baik, maka yang perlu menjadi perhatian adnlah strate@ pembelajaran. 

Strategi pembelajaran terbagi atas tiga jenis, yaitu; ~engorganisacian, 

penyarnpian dan pengelolaan (Depdikms, 2008). Pembelajaran dnpat 

dilakukan apabila seorang guru telah rnengkonsh-uksi rencana 

pelaksanaan pembelajaran [RPP). Hal ini disebabkan pembelaj~ran 

merupakan sesuatu yang djsegaja untuk mengelola kejadian ntau 

peristiwa belajar dalam hentuk memfasilitssi peser-ta didik (Driroll, 

2000). 

PPLK merupahn suatu program yang dimiliki olch selnua 

Vniveritas yang menciptakan/mencetak calon-calon pendidik atau yang 

sering disebut dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan LPTK) 

untuk pengembangan diri rnahasiswa. Buku Pcdoman FgLK 

menyebutkan bahwa PPLK wajib diikuti olek seluruh mahasiswa yang 

mengambil program kependidikan. PPLY mrtrupakan satu ma t .  kuliah 

yang djlemparkan kepada mahasis\-rya yang diberik~n &lam bentuk 

pelatihan yang dinamakan praktek mengajar. Tujuan d iberikan PPLK ini 

kepada mahasiswa urogram kependidikan .adalah untuk melatih dan 

rnembentuk mahasiswa calon tenaga kependidik agar memiliki 

pengetahuan, keterampilan dalam menggunakan ilmv yang Aipelniari, 

baik untuk kegiatan mengajar maupun tugas-tugas non mengajar, serta 

dapat menilai, sikap, k d e  cbtik seorangguru (fluku Panduan PPLK, 2012). 

FPLK yang dilaksanaka? oleh LPTK mengacu kepada perab~ran 

perundang-undangan di bidang pendidikan. 3alam Undang-undang No. 

20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional yang mengwujuclkan 

komitmen untuk menghsdapi tantangan. Adanya Stiinciar Pendidikan 

Plasional yang terdiri dari: standar isi, proses, standar kompetensi 

lulusan, standar tenaga kcpendidikan, stanclar sarana h n  prasamna, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian - 
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pendidikan (PP No. 1912005) yang harus ditingkatkan secaria berenca na 

dan berkala, merupakan salah satu amanat yang perlu mendapat 

perhatian utama dari semua pihak 

Sbndar  Kompetensi Lulusan [SKL) adalah bagian dari standar 

nasional pendidikan yang merupakan kiteria kompetensi lulusan 

minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negar.3 Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan SKL, kita akan memiliki patok mutu 

(benchma*] baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan 

kualitas produk pembelajaran maupun bcrsifat evaluasi ma kro sepe rti 

kefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, seh ingp  kedepan 

pendidikan kita akan melahirkan standar mum yang dapat 

dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pndidikan. 

Agar dapat tercapainya standar yang telah ditetapkan dalam FP tersebut, 

maka UNP sebagai salah LPTK sebelum menamatkan mahasis~vanya yang 

kependidikan hams mernberilcan pengalanan dengan praktek mengajar 

ke sekolah-sekolnh, agar nantinya para lulusan U N  P ini sudah terbiasa 

dengan tunhr tan sebagai seorang guru. Secara umum, ke terampilan 

mengelola kelas &pat diasah melalui dua cara, yaitu melalui 

pengalaman dan melalui belajar (http:/1 lampus pendidikan. blogspc~t 

Com /2011 /02/ketrampilan-mengelola-kelas.html). Keterampilan 

melalui pengalaman merupakan cara paling umum bagi guru dala:rrl 

rnengernbangkan kemampuan penguasann kelas. Keterampilan ini 

umumnya berkembang seiring pengalaman mengajar guru. Berdasarkan 

pengalaman mengajar dari w a h  ke walctu, guru belajar mengenali 

karakteristik anak didik dan melaku-kan cara-cara jitu untuk 

menyikapinya. Sementara itu keterampillan rnelalui belajar, sebagai 

sebuah ketrampihn, tentu saja penguasaan kelas riapat dipelajari. Syarat 

pertama yang diperlukan adalah kesadaran guru itu sendiri. 
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Unsur-unsur yang terkandung dalam kualifikasi akademik ad:lah 

Pedagogik Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, 

perancangan clan p e l a k n a a n  pembehjaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potcnsi 

yang dimilikinya. Ke~ribadian: Kemampuan kepribadian yang man2p, 

stabil, dewasa, arif, dan benvibwa, meniadi teladan b a g  peserta didik, 

dan berakhlak mulia. Sementara itu komptensi yang hams dimiliki yaitu; 

Profesional: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam yang mrtrnungkinannya mernbimbing peserta 6'dik 

memenuhi standar kompctensi. Sosial: Kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat un tuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengun peserta didi k, sesama pendidi k, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitw. Berikutnya kompetcnsi 

yang hams juga dimiliki oleh guru yaitu; memiliki sertifikasi pendidik 

Sertifikasi Pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinqg yang 

memilild program pengadaan tenaga kepenclidikan y a y  temkredi-si 

yang ditunfuk oleh Pemerintah. Pemerintah dan Pemda wajib 

menyediakan anggaran utk peningkatiin kualifikasi a ka(fernik& sertfikasi 

pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendid;'.<an 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat (Undang- 

Undang Guru 2007). Berdasarkan atunn-aturan yang jelas dan tegas 

dibuat oleh pemerintah bagaimana agar pendirjikan di Indonesia ini Iqbih 

berkualitas. 

3. Kerangka Konseptual 

Keterampilan dari hasil belajar adalah kemmpuan internal 

(Capability) meliputi: (I) keterampilan intelektual, yaitu kemampmn 

yang membuat seseorang menjadi kompeten terhadap suatu subvek 
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sehingga ia dapat membuat kjasifrkasi, mengdentifikasi, 

mendemonstrasikan, dan menggeneralisasi suatu gejala. (2) stratclgi 

kogniti f ,  yaitu kemampiran seseorang unhlk dapat mengontr 01 aktivi tas 

intelektualnya dalam mengatasi masalah barn yang dihaciapinya.(3) 

informasi verbal, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakin 

bahasa lisan rnaupun tulisan dabm mengungkapkan suatu masalah. (.I) 

keterampilan motoris, yaitu kemampuan seseorang untuk 

mengkoordinasikan gerakan otot secara teratur dan lancar dalam 

keadaan sadar, (5) sikap, yaitu kecenderungan dalam menerima dan 

menolak suatu obyek Sementara itu psaktek lapangan yang seririg 

disebut dengan Program Pengalaman Lapangan Kependidikan (PPLK) 

adab  h kegiatan a kademi k yang dilakukan mahasiswa program studi 

kependidikan (Sl) di sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK). Ruar~g 

lingkup PPLK hams melaksanakan kegiatan pembelajaran dan diluar 

pembelajaran. Dengan demikian mahasiswa rnelakukan PPLK ir-ri 

sebagaimana pendidik profesional melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di abs ,  an tara keterampilan dan 

pengetahuan tentang pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan 

(Pejasorkes) yang dimiliki oleh mahasiswa dengan praktek lapangan 

(PPLIO diduga memiliki korelasi yang signifikan terhadap hasil PPLK 

rnahasiswa. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah gambar.an proses 

belajar dan pembelajaran yang dilakukim mahasiswa dari sisi 

pandangan guru pamong, Apakah sudah sangat baik, baik, cukup atauka h 

masih kurang sama sekali. Mengingat waktu, tenaga, dan dana maka 

penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
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berada pada lingkup Dina.; Pendidikan bbupaten  sebanyak enarn (6), 

kota sebanyak enam (6). seluruh mahasiswa FIK UNP yang mengi'wti 

PPLK di sekslah SMA sederajat yang ada di Sumatera Bar.at semester Juli 

Desember 2013 yang dilal.sanaican pada PPLK. Dari data dan infonas i  

yang diperoleh dari Unit Pelaksana Program Lapangan (UPPL) IJNP 

Fadang, bahwa rnahasiswa/i Fahl tas  Ilmu Keolahr.agaan ("FK) IJNP 

Fadang yang mengikuti Program Lapangan Kependitlikan (PLK) rada 

engkat sekolah SMA sebanyak 64 orang rnahasiswa yang tersebar di 

Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel peneiitian d; Sumatera Barat 

LTntuk lebih jelasnya Kabupaten/Kota tempat mahasiswa PLK dapat 

dilihat tabel 3 beri'mt. 

Tabel 1 
Deskripsi Data Kota/Kabupaten Tempat Pelaksanaaan 

Penelitian dan Jumlah Mahasiswa 

I No I KotaIKabu~aten I SMA lumlah I 

1 "; I KotxPayahmbuh 12 
Kabupa*en Padang 12 12  

Pariaman 

64 64 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah moclel Skala Likert, 

dengan empat alternatif' pilihan dengar1 tujuan menghilangkan tendcnsi 

central. Aspek-aspek yang dievaluasi mencakup Iigi aspek, yaitu: 

Kernarnpuan Merencanaan PembeLjaran Dan Kernarnpuan Melaksanaan 

Fernbelajaran Dan Kemampuan Mengevaluasi Pembeli~jaran. Sementara 

itu untuk menganalisis data dengan rnencari skor rata-ram. Untuk dzpat 
- - 
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melihat penguasaan mahasiswa PLK dalam merencanaktn, 

melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, maka ditetaplcan kriteria 

yang telah ada yaitu dari Su/ana (19921, yaitu: Penguasaan dengan 

rentangan rata-rata sebagai berikut 

Tabel 2. 
Rontangan Kriteria Rata-Ra ta Penguasaan 

Kategori 
- 

Sangat Bai k . 4,6 - 5 

I Bai k I 3,6 - 4,s I 
I Cukup Baik I 2,6 - 3,s I 
I Kurang Baik I 1,6 - 2,s j 

1- Tida k Bai k 
I 

0,0 - 1,5 

Hasil Penelitian 

1. Keterampilan Merencanakan Pembelajaran 

Berdasar.bn hasil analisis yang dilakukan dapat dilihat pac'a 

tabel di atas tentang keterampilan mahasiswa dalam merencanakan 

pembelajaran pada PLK diperoleh rab-rata sebesar 3,62. Hal ini 

dapat dikatakan mahasiswa dalam PLK di sekolah-sekolah SMA 

dikategorikan " Baik". Dari 16 butir yang disiapkan untuk 

mendapatkan tanggapan dari guru pamong ternyata ada juga b u t  r 

yang berada dibawah rata-rab yaitu butir 13 dan 15. Senlentara itu 

skor di atas rata-rata sebanyak 14 butir, yaitu butir nomcr 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,l2,14 dan 15. Termasuk dalam Icatcgor-i bailc 
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Walaupun butir nomor 13 dan 15 berad;~ dibawah rata-rata, trtapi 

bila dilihat pada klasifikasi kategori juga tmnasuk haik 

2. Keterampilan Melakqanakan Pembelajsran 

Memperhatikan skor rata-rata masing-masing biltir diperoleh, 

terutama tentang pelaksanaan pembelaja-an, di m.ma skor rata--ata 

keseluruhan didapat sebesar 3,41. Hal ini berilrti keteramnilan 

mahasiswa daiam mclaksanakan pembelajaran termasuk dalam 

kategori "Cukup baik". Bila mencermati s k ~ r  rata-rata dari masing- 

rnasing butir yang memprsleh skor lebih rendah dari pa& skor rata- 

rata memang ada, tetapi masih termasuk dalam kategori a~kup haik, 

sesuai dengan criteria Denetapan ketuntasan yaitu herkisar antar? 2,6 

- 3,5. Memperhatikan butir untuk melaks-lnakan pernbelajaran yaitu 

sebanyak 15 butir pernyataan yang di:awab oleh guru parnong, 

ternyata semua responden memberikan jawaban dengan rata-rata 

paling tinggi sebesar 3,56 sedangkan skor cerendah rata-rat3 2,9P. Hal 

ini berarti komponen rneiaksakakan pembelajaran termasuk katqori  

" Cukup Baik". 

3. Keterampilan Mengevaluasi Pembelajaran 

Skor rata-rata tentang keterampilan mahasiswa dalam 

mengevaluasi pembelajaran pada saat PLK sebesar 2,82. Hal ini 

berarti mahasiswa &!am meblcsanakan evaluasi pada saat PL'X di 

sekolah SMA termasuk dalam kategori "Cukup Baik". Apabila dilihat 

lebih jauh dari butir-butir yang dijawab oleh responden, tidak ada 

satu butirpun skor rat2-rata lebih rendah .atau h r a n g  baik atau t-idak 

baik Demikian juga untuk kategori "Baik (Ian Sangat Raik", butir skor 

rata-rata yang tertinggi diperoleh sehesar 2,98, sec angkan skor rata- 

rata terendah diperokh .sebesar 2.68. Dengan demikian indic2tor 
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evaluasi berada pada kategori cukup bait yaitu yang berada ~ a d a  skor 

rata-rata 2,82. 

B i b  memperhatikan secara bersam-sama ketiga kornponen yang 

telah disebutkan di atas, maka hasil yang diperoleh juga dengan skor 

rata-rata sebesar 2,78. Ini berarti bahwa keterampilan mahasiswa FIK 

UNP dalam melaksana kan praktek lapangan kependidikan terrr~asu k 

dalam kategori " Cukup Baik". 
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