
KATA PENGANTAR 

Prsoseding ini merupakan kumpulan materi dari Pembicara U'ama, 
Keynotespeaker dan kumpulan abstrak dari seluruh pemakalah nada 
acara Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan !fang diselenggarakan oleh 
Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Pascasal-jana 
Universitas Negeri Jakarta pada 8 Maret 2014. 

Makalah yang dinyatakan layak oleh panitia dan hasil penilaian rakar 
pendidikan tersebut terbagi clalam beberapa ke ompok t tma yaitu evzluasi 
program, evaluasi kebilakan, penilaian kelas, pengembangan instrulnen, 
pengukuran dalam pendidikan, peningkatan rnutu hasil belajar melalui 
penilaian, kur~kulum 2013. Sampai batas akhir penerimaan abstrak 
terkc~mpul sebanyak 79 Asbtrak. Pemakalah yang turut memberikan 
sumbangsih keilmuan mempunyai latar pendid kan yang kerbeda dari S3, 
S2, S1 dari beberapa provins~ juga diikuti cleh guru-guru berpretasi t~rigkat 
nasional. 

Serroga prosiding ini memberikan makna besar d a l ~ m  perkembaigan 
pembangunan di Indonesia. 

Jakarta, 8 Marekt 2014 

Pani:ia Semir ar Nasional 
Ketua, 

DFi.Wardani Rahayu 



KEYNOTE SPEAKER 

Prof. Dr. Syawal Sultom, 

PEMBICARA UTAMA 

Prof.Dr. Khumaedi, M.Pd 
Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd 

EDITOR : 

I. Prof. Dr. Yetti S~ipriyati 

2. Prof. Dr. Baso lntang Sappaile. M.Pd 

3. Prof. Dr. Gaguk Margono, M. Ed 

4. Dr. Yuliatri Sastrawijaya 

5. Dr. Wardani Rahayu, M. Si 

6. Dr. Awaluddin T.ialla 

7. Dr. Kadir 

8. Dr. Burhanuddin Tola 

9. Dr. Effendi 

10. Prof. Dr. Cosmas Poluwakan 

11. Dr. Budi Susetyo 

I:. Dr. Trijanto 

13. Dr. Komarudin Sahid 

14. Dr. Kunandar 

15. Dr. Trini Prastati 

16. Dr. Supardi U. S 

17. Dr. Agus Dudung 

iii 



TEMA : 

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

SUB TEMA : 

Evaluasi Prog:lm 

Penilaian Kela\ 

Pengukuran d;~lam Pendiclikan 

Pengemh;lnga n Instrumen 

Kurikulu~n 20 1 3 



DAFTAR IS1 

KATA PENGANTAR 
I 

DAFTAR EDITOR 
DAFTAR IS1 

1. Evaluasi Program Jaminan Sosial Rakyat B21:ten Bcrsati~ ('Jamso iratu) untuk Bidang 
Pendidikan di Prov. Ranten dengan Model ( I P P  ' 1 .  , _  

Oleh: Abdul Rah~nan 1-1 

2. E\~aluasi Kualitas Layanan Perpustakam Bel-clasar Harapan (.Ian F'ersepsi Pcmustaka.. 
Oleh: Ach. Zayadi 

3. Analysis Of Single College Tuition (UKT) In  I-Iiglier Educa-.ion 
Oleh: Ali~nad 

4. Membincang Sekolah Gratis Dan Penerapan f<urikulu~~i 20 13 
Oleh: Ahmad Sof>an 

5. Evaluasi Pc.nerap:ln I~lodel Pe~nbelaj;ll-:ln Te~liatik Rerbasis I<aral;ter Dalari Penerapan 
Kur.iki~lurn 201 3 Tli Sekolah Dasnr Negri 1 1 ? Palembang 
Oleh: Aisah AR 

6. Pengembangan Instrumen Sikap Siswa Terh:~dap Pelestariar~ Lingkungan FIitlup 
Oleh: Ali Jlham Sofiyat 

7. Perbandingan Pengukuran Tiga Komponen I3~han Kognitif dalani Menginlegrasikan 
Struktur P:tda Fungsi Tumbuhan 
Oleh: Anna Fitri IIindriana 

8. Komparasi Metode Pcnyetaraan Linier dan b.letode Penyetaraan Ekuipersc.nt.l Diti~i-ja11 
Dari Variansi Skor Hasil Pcnyetaraan I'ada 1 N Matemntika SMFC1MTS 

Oleh: Ariani Arsacl 

9. Assesmen 1,ayanan Bimbingan dan Kcnseli~is (BK) di S~.IIZISML; dalam 
Implementasi Kurikulum 20 13 

Olcli: Awali~ddin ":jalI:~ 

10. Mubungan Antara Keterampilan L3erpi!iir Krilis I'enilaiarl .4t1tentic Pada Tc mil 
Lingkungan Hidup di Kelas Rendah 
Oleli: Aziznh I-Iusen 

1 1. Study Of' Islamic Scllools' Teachers Pi.eparc.r:on In Implemcntin~! The Ass2ssment 
Standard For The Curriculum 20 13 In Soutll Jakarta And Its Sur-ounding 



Oleh: Bambang Suryadi 

12. Implementasi Penilaian Otentik 'lrntuk Menivgkatkan Hasil Belajar Matematika 
Melalui Metode Penernuan Terbirnbingr 
Oleh: Baso Amri 

13. Huhungan antara Kenterampilan Berpi'tir Kri tsi dan Kreatif Dala-n Pelnbela,jnran 
Matematilia Sislva SMA 

Oleh: Benidiktus Tan~l-jaya 

14. Pengaruh Probabilitas Junllah Pilihan Jawab.in Bentuk Tes Pilihatl Ganda l'erhadap 
Kualitas Fungsi Infomasi Butir Model Logis:ili Tiga Palxmeter Disusun Rerdasarkan 
Iten1 Response Theorj 

Oleh: Budi Susetyo 

15. Pengenlbangan Instrumen Tes Hasil Br.lasiar Keterampilan Ilasar Bermail1 13ulutanglis 
Ole11: Burhan Hambali 

16. Evaluasi Pmgram : Gambaran Perken~hangali Sejarah 
Oleh: Burhanuddin Tola 

17. Pen!~etaraan Sekor Pada Tes Bahasa 1ngg1-is 
Oleh: Ilesi S ~ ~ s a n ~ i  

18. Objektifitas penilaian dalam pembelajnran scni budaya Sebagai IJpaya Pernbentukan 
Karakter: lmplementasi Kurikulum 2013 Di Sekolah 
Oleh : Dini Devi Triana 

19. Iinplikasi Model I'enskoran dan Kemampua~i Siswn Terlladap Reliabilitas -re:, tlasil 
Bel:!jar Mateinatika 
Oleh: D~vi  Putri hlusdansi 

20. Penibela.jaran Invcstigasi Dalam Mengimplenientasikan Kurikulum 201 3 
Oleh: Dislenawati 

21. Efelitivitas T'enditlikan Gratis di Kabupaten h Iusi Banyuasin Sumatera Scls tan 
Oleh: Effendi 

22. Sistcm Penilaian l'ada Kurikulum 301 ? 
Oleh: Ellis Salsabila 

23. Komparasi Penilaian rlcuan Patol;an (I'AP) I )cngan Menggunakzn klodcl Ivlctoda 
(ruasaan Ned~lsliy Dan Metoda Angoff Dala~n I'enenq.r~an Batas Stantlar rv'inimum T'm, 

Ketuntasan BelajarICutscore Pada Mnt:~ Pelai Iran Bahass In~gr i s  
Oleh: Engkos Kocasih 



24. Analisis Keberkesanan Kos: Satu Pentlekatan Penilnian Kos I'entlidikan yang 
Komprehensif (Cost-Effectiveness An,llysis: A Coniprehensive 1:ducation Costs 
Evaluation Approach) 
Oleh: Ernie Noor Faizah Binti Naim 

25. Evaluasi Efektivitas Program Diklat Bcrjenj~lng Tingkat Dasar B:igi PTK I'a~id Se- 
Jabodctabck Tahun 20 1 2 
Olch: Eva Riza 

26. Estimasi Reliabilitas Multidimensi Instrl~men Sikap Ter!ladap MatematiL.~ As A 
Male Domain 
Oleh: Gaguk Margono 

27. Mereduksi Si!b-iektivitas Penilaian Penibclajaran Baliasa Indonesia Rlelalui 
Penilaian Autentik 
Oleh: Gazali Lembah 

28. Penerapan Self Assesslnent L'ntuk Mengrungkap Peniah:~man Siswa Ddarn 
Mempelajari Ikatan Kiniia di Kela.; X Sj lAN 7 Pon~ian~tk 
Olcli: I-Iairida 

29. Pengaruh Metode I Care Terhadap Ken1 lmpuan Komunikasi Matematis Sisu.a 
Diti~~jnu dari G a y  Kognitif I'ada Mata I'claj:~ran Gsolnetri Transfor~~~;~s i  
Olel~: I lamia 1,iberna 

30. Pengembangan Instrunien I'engukuran I.;c.gotongroyongan Siswa 
Oleh: Huri Su11endl.i dan Hariyanto 

3 1 . Pengenibang:ln Instrumen I'engul<~  ran h; inerjn Pemhelaiaran Ragi Team Teaching 
Olcli: Inclria Mustika 

@ E~~nlunsi Program Pelaksannnn I'raktek 1 ipangan Kependidi.;an (PLK I Oleh 
Maliasis~va FIK liNP di SMT' dan SMA Se-Suniatera Barat 
Oleh: Isliak Aziz- 

? ? . E~~alunsi Program Pengembangan Diri di  Tingkat Pencli~iikar Menengilh 
Oleh : 1 Wayan \hridiana 

34. Meta-Analisis Et2ktivitas PenerapL1n Pe.iciekatan Problc~n Sc I1,ing Dalnm 
Pcinbela,jaran Sains dan Matematir~a 
Olch: Kadir 

vii 



35.  Pengembangan Model Pen1belajar;ln E-L~-.arning Besbasis Ed~nodo Lln..uk Sisws 
Praktek Kerja Industri SMK Negeri 3 Bar~~iarmasin 
Oleh: Ketut Sutame 

36. Sistem Evaluasi Hasil Bela-jar Terpadu (SEHA'T) Sebagai Kcniponen 1'enlbela.jsran 
lnovatif Dala~n Upaya Meiiingkatl~.an K I I   lita as Lulusan 
Oleh: Khaerudin 

37. Imple~nentasi Kurikulum Berbasis Ling!iungan Melalui Program Adiu i4;ita di 
Sekolali 
Olch: Liah 

38. Validasi Konstuk Kinerja Guru Pr~fes io~\a l :  blengawal 1mpl:mentasi Kurikulum 
2013 
Oleh: Lubna 

39. Evaluasi Kepuasan Kinerja Sekol;tli: I-Ii~l~ungan Ker-ja .4ntar;l Kepala Setolah clan 
Komite Sekolah Melalui Pendekatan 12n;llitik 
Oleh: Madhakomala 

40. Ketesbandingan I<eliabilitas Tes llasil f3c.la.jar Matematika Perdasar b le~ode  
Penskoran Number-Right Score Dan Mc.todc Penskoran Re\\.ard Scort: 
Oleh: Maria Agustina ,4111elia 

41. K ~ ~ r i k u l u n ~  201 3 clan Penilaisn Diri 
Oleh: Meri Fuji Siahaan 

42. Impso~~ing Education Qualit!. Through ( 'yber Medin Lhiliza ion For Cus~.iculurn 
201 3 
Oleh: Misbah Fikrianto 

43. Pengembangan Instrumen Penguliur Kccertlasan Emosional Siswa Berbttkat 
Intelektual 
Oleh: h4isyk;tt Malik Ibraliim 

44. Kurikulum 101 3: Hakekat Penilaian .41.11entik dan 1'enerapa.inya Dalam 
Pembelajaran Bahasa Inggris 
Oleh: Muhanllnad Badrus Sl~olel- 

45. Inst~~nmen Penilnian Autel~tik Bel-basis 1~:incrja Dalam \lataliuliah Il~-:atomi 
l'umbuhan 
Olch: Murri Sapta Sari 

46. Implementasi Pengembangan Kurikuli~m 2013 Pada Cii11-u SD Kota Pal11 
Oleh: Mustamin Idris 



Analisis Dirncnsi Pengetahuan dan J e n j a ~ ~ g  Kognitif Butir Seal Kimia Calnbridge 
Intertiasional Exatnillation (CIE) Szrta Rcblevansinya I'erhadaf Soal 1-iian Nasional 
di Indonesia 

Oleh: Nahadi 

Implenlentasi Standar Penilaian Dalam I'claksanaan Kur-ikulum Tahun 201 3 
Oleh: Ni Ketitt Widiartini 

Motivasi Mahasiswa Dalanl I'en~.elesaia~i Skripsi 
Oleh: Nurjannah 

Pengembangan Model Penilaian Sikap Observasi Perilaku R~ttinitas Program 
I'en-~bcntukkan Prilaku Peduli Lingkung In Pada Sislva SMK '41 Muslim 1'amb~:n 
Bekasi Tahun Pelajaran 20 1 3/20 1 4 

Oleh: Rahmawati 

Evaluasi Program Pelatihan Pendidikan flatcmatika Reidistil: Indonesia (PMRI) 
Bagi GLI~LI  Mdematika Sumatera Selatati 
Oleh: Rat11 Illna Indra Putri 

Validitas Instsumen Evaluasi P r o g ~ ~ m  Sckolah Adiwiyata 
Oleh: Rina Mutaqinali 

Pengembangan Multimedia Pernbclajar:~~~, Interaktif Cntuk bieningkat1:ali Motitasi 
dan IIasil Belajar Siswa Pada Materi K e 4 m b a n g a n  Kimia !<MA 
Oleh: Risnita 

Pengukuran Acuan Tel-padu (PAT) Dal~rn  hlengukus Kdmpvtensi Padn Pendidikan 
Teknik Bangunan 
Oleh: Riyan .Irtliur 

Pemetaan dan Pengembangan Mulu Mat:\ Pelaiaran Biologi di Oku Tilnur dan 
Palembang 
Oleh: Riyanto 

Pemetaan dan Pengembangan hlulu Mat:! I>cIqjaran Biologi ~ l i  Oku Tilnur dali 
Palembang Analisis Kernampitan 3escr~:l Didik 
Oleh: Rodlio'y Taza Mila 

Validitas Ko~lstruk Instrumeu Penilaian !'raktik Me~iga.jar M.thasis\ca PGS D IIT 
Oleh: Rustam 



58. Penggiunaan Pendekatan Inkuiri Dz~larn I'clnbelqjara~~ di Kelai IV Sekola'~ Dasar 
Oleh: Silvinia dan Siti Fatimall 

59. Pengaruh Teknik Penilaian Formatif dar Model Pembel:Garan Kooper:.tif Dalaln 
Meningkatkan Kemampuan Z4enulis W Z I L Y I ~ I ~  Narasi Rahasa Irab 

Olch: Sitti Mania 

60. Pengembangan lnstrurnen Penilaian Mic.sosoft Worcl Pads Mata Pela,jaran 
Teknologi Inlbrnnasi dan Kolnunibasi di Sekolah Menegah Pxtama. 
Oleh: Sri Sumanii 

61. Meningkatkan Kreativitas Matematika I',lda Materi Garis da11 Sudut Mel:~lui 
Pendekatan Open-Ended Siswa Kelas VII-2 Di SMP Neseri 50 Jakartz Semester 
Genap Tahun Pelajaran 20 1 1 -20 11. 

Olell: Sri Wahyuni 

62. Pcndcteksinn Ketidal<najasan Seki~r hlcrlggunakan Metocle !;I-IL Berd.ls3rkan 'Tes 
Objektif Bentilk Pilihan Ganda Tis;a d a t ~  Empat Altenlatif Jawaban I'adc? hlata 
Pelajaran blatem:~tika di S44P 
Oleh: Suciati Rahayu Widyastuti 

63. Pengembangan Instrunien Pengukuran :\etahann~alan_ran (Kecerdasan Ad\,ersitas) 
S~SM-a 
Oleh: Supartli U.S. 

64. Pengaruh Latar Relakang Perbctlaan Ga\.a Berpikir Terhada.7 Perolehiin Hasil 
Belajar Siswa SMA di Kota Palu 
Oleh: Suyuti 

65. Pengaruh Metodc Pembela.jaran dan Kct1:crdasan Emosional Terhadap H;isil Belqiar 
Asuransi Sy;~riah Siswa (Studi Ehsperin)en Di SMK Al Wal~yu Jaka1-t~) 
Oleh: Supr i~  adi 

66. Eva1u;lsi Progranl Sistetn Pendidikan 11 11ad 2 l dengan Sister1 Pendidil~ar 
Keterkaitan Kurikulum 20 1 ? 
Oleh: Tina Rosa 

67. Penerapan hletocte Ekspesimen d;llann \ Ieningkatk;i~n Flasil 3elajar 
0leh:Try Susanti 

68. Pengembangan Instrumen Penilaian Pr;i'.ctikum di 1,aboratot-ium Kinlia ShlA l'acla 
I<i~rikiilum 201 3 
Oleh: Tuti Alawiyah 



Pengenibangan Model Asestuen Kclas P:mbelajaran Materi [\jar Prod~~ktif  
Terintegrasi Dengan Model Pembela-jaran Component Displabr 'Theory 'ietxigai 
Upaya Mewjudkan Standar 1'enil::ian 1'711a Prodi Teknik Ke idaraan Ringan ShIK 
Negeri Di Sumatera Barat 
Oleh: Wakhinuddin S 

Pengembangan Tes Berbasis Koml~iiter 1' tda h4ata l'elqi,u.an l'endidikan rlgani:~ 
Islam 2013 

Oleh: \Vahyu I4idayat 

Equating Dua Taliap Dalaln Pendeteksian DIF dengan Metodl Lord Cl- i-Square 
Oleh: Wardani Rallayu 

Meti.jadi Guru Prakarya di Kurikult~tn 2C' I 3 
Olel?: Wi.jaya Kusumah 

Estiniasi Kemampuan Minimun~ \!ate111 ~ ~ i k a  SMP Bert1asark:tn Standar Setting 
Metodc Ebel 
Oleh: Yaliya Hairun 

Penilaian Autentik Dala~n  Kurikult~ni 20 13 
Oleh: Yubali 4ni 

Penerapan Petnbela.jaran Kolaboratif di I'f:rguri~an Tinggi ( S~ucli Perbeda;~n 
Prestnsi be1aj:tr daii Interaksi Sosial Antal.a hlahasis\va Psiko'ogi Progrm Reguler 
dari Non Regi~ler Pada Mata Kuliah Perc~lcanaan Pembelajantn 
Oleh: Yufiarti 

Implenientasi Penge~nbangal~ Instrumen I >alnni Pel:tl.rsanaan <urikulur~ 20 13 
01eh: Yulia Djahir 

Uji Tingkat Kompetensi (UTK) da 1 LJji 2luti1 l'ingli~t Komp-:tensi (1JMTK) 
Kurikulum 2C13 
Oleh: Yuliatri Sastrawi.iaya 

Analisis Kesalalint~ Penulisan Kar! a I ln~i ;~l i  Mahasiswn I Jnivc;rsitas Kege1.i Jakarta 
Studi Kasus Di UNS 
Oleh: Zulfiati 



Selrlinar %hsi~lrlnC1rrll7hint'n tasi x~~ri(!r l inn 2013 

PROGRAM EVALUATION OF IMPLEMENTATION EOUCATlOArAL FjELD 

PRACTICE (EFP/PLK) BY FIK UNP STUDENTS ON SENIOR A,VD JUNIOR 

HIGH-SCHOOL IN WEST SUMATERA 

Dr. Ishalc Aziz, M.Pd 
60ichaka;:iz@gmaiI.com -- 

Abstract 

Program Evaluation is a process to  acquire decision toward some pro[!ram. 
Purpose of this research is t o  evaluc~te the .~tudent's implementction of 1earn;ng program 
who take Educational Field Practice FIK IIWP on junior and high-school. ''0 7chiev.e the 
purpose of this program, i t  has bee17 decided the indicator that aecome th,? f i~ndamental 
base of this research. The indicator of this research are evaluation towartl students skill 
t o  make program, implement the progra~r! and evaluate the lecrrning process that ,he or 
she done when participate on EFD/PLK a t  Junior ond Senicr High- Schcol in West 
Sumatra that stoted as research population. Knowing the limitation of resor.;rces, 
donation and time, i t  decided that the rccation to implement evaluatio? crograrn on 
every Junior and Senior High-School t i lot  located in Padarg, Solok, Poyakun~buh, 
Bukittinggi, Pariaman, and KaSupaten Pa-lang Pariaman. The technique t h t  use to take 
the sample is Purposive Random Sc.mp1in.1. Meanwhile, dcrta resources is every ph~~sical  
education teocher that stated by chairmc7l of the school as FIt' UNP Student's advisor. 
Then, data analysis technique that cse is c'l'ference of two nverales. 

Base on the result of recapitulatio. toward questionnain?s that rec~?ived from the 
teacher; there are 138 exemplar of quest;t.nnaires, qupstionnai-e that r e t m e d  are 135 
exemplar. TVJO of them are returned w i t h w t  the data and three of them a-e incomclete. 
It means the questionnaire that able to a;?,~lyze are 131 Exemplar. After thc process of 
data analysis, i t  has result: for students / - i l l s  to  make a p!an to  teach i t  rakes average 
score 2,71. Then the skills to  implement tlle plan i t  has 2, 81 i r  score of ~lverage. T /~en  
the ability of student t o  evaluate lecrning rlrocess has score in alterage 2, 81. ;'he ski/ls of 
student in EFP/PLK has average score 2, 7): 

Keywords: Evaluation, Implementat'on, Training, Skills, and Leor~ ing  Process 



Sernir~~r~as~~~r~a~Irr~phi~terr tasi 'Kuri(,rhirrr 201.; 

EVALUASI PROGRAM PELAKSANAAN PRAKTEK LAPANGAN 
KEPEN DIDIKAN (PLK) 

OLEH MAHASISWA FIY UNP Dl SMP DAN SILIA SE SUMATERA BARAT 

Abstrak 

Evaluasi program adalah proses pengambilzn keputusar~ terhadap suatu 
program. Penelitian ini bertujuan untuk menge\faluasi p12laksanaan prcgram 
pembelajaran mahasiswa yang merlgikuti Praktek Lapangan Kepenliid kan (PLK) Fit.: UNP 
di sekolah SMP dan SMA. Agar tujuan ini tercapai, niaka ditentukan indikator yang 
menjadi pokok penelitian.lndikatcr. penelitiannya adalah evaluasi terhadap kemarrtpuan 
mahasiswa merencanakan. melzksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang 
dilakukannya ketika mengikuti PLK di SMPN dan SIJAN se :urnatera Barat yang 
ditetapkan sebagai populasi pe~cli t ian. Mengingat Ceterbatasan tenaga, darn dan 
waktu yang dibutuhkan m ~ k a  diic->ntukanlah tempat p5?laksanaar~ pcograni eval~asi di 
sekolah-sekolah SMP dan SVA Kota Padang, SoloC., Payakumbuh, Bukittinggi, Pariaman 
dan Kabupaten Padang Pariaman Teknik penarikan s2mpel yai:u Purpo::ive Rmdom 
Sampling. Sementara itu sumbel- data adalah para gut-u penjaskes yang clitunji!!: oleh 
Kepala Sekolah menjadi guru ppmong. Selanjutnya teknik analisis da t j  digk~iakan 
perbedaan dua rata-rata. 

Dari hasil rekapitulasi y a y  dilakukan terhadap angket yang diterirna dar guru 
pamong yaitu yang diedarkan s?banyak 138 examplzr, sementar;. itu yang kfmbali 
sebanyak 135 examplar. Dua dikemhalikan kosong dan tiga tida): mensisi ler~gkap. 
Dengan demikian yang dapat dnnalisis sebanyak 13'1 examplar. Setehh dil#qkukan 
analisis data, maka hasil yaitu; untuk keterampi'an mahasiswa merenc~qakan 
pembelajaran diperoleh skor rat3-rata adalah sehesar 2,71. Sel;\njutnya Iteteraripilan 
dalam melaksanakan peml)elajar;!n diperoleh skor rata-rata sebesar 2,81. BeriCutnya 
keterampilan mahasiswa dalam mengevaluasi pembelajaran didapat sl:or rata-rata 
sebesar 2,81. Demikian pula untilk keterampilan pem2elajaran ~nahasiswa dala~n PLK 
diperoleh skor rata-rata sebesar 2,78. 

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Latihan, Keterarnpila.1, pembeljja-an 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya adalali upaya untuk m2lakukan p e r i ~ l ~ a h a n  

pada diri manusia, oleh ;ebab ~ t u  pendidikan akan sangat bernianfaat sektili bagi 

manusia, baik untuk mendapl tkan inforrnasi tentang apa y a i g  terjadi ( ' 1  alam 

sekitarnya maupun pada dunla luar. Soedijarto (2000: 34) bzrpendapat baiiwa, " 
Pendidikan mesti diletakkan pada kedudukan yang palirlg penting -falam 

kegiatan pembangunan bsngsa. Dengan dernikian segala uoaya harus 

dikerahkan untuk mengwujirdkan masyarakat yang be-ktal i tas. G e j ~ l a  ini 

mengakibatkan tumbuh berkembangnya komp2tisi yang semakin ketpt dan 

tajam untuk lebih unggul antara satu personal clengan p~srsonal yang In~nnya, 



antara satu negara dengan negara Iainnya sehingga usaha untuk peningkatan 
kualitas sumber daya manusia menjndi prioritas utama. JNP sebagai salah satu 
institusi secara segaja mengabdikan untuk mengembangkan ilmu 3engetahuan, 
penyelesaian masalah, penghargaan atas prestasi dan oelatihan tenaga kerja 
pada tingkat yang lebih tinggi.(Buku "edoman 2007/200E : 20). Untuk mencapai 
tujuan tersebut di atas, maka dibentuk sebuah unit yang diberi narna yaitu; Unit 
Pengelola Pengalaman Lapangan". blelalui unit inilah semua mahatiiswa yang 
akan diwisuda oleh UNP melakukan program Pengalaman Lapangal (PL) dengan 
memberikan bentuk latihan keterampilan mengajar di sekolah-se<olah. Akhir- 
akhir ini diperoleh keluhan dari pihak sekolah tenipat mahasiswa UNP 
khususnya FIK UNP dalam melaksanakan praktek mengajar di sekclah. Keluhan- 
keluhan yang diperoleh dari sekolah tersebut adala'i, kurang: rnampunya 
mahasiswa PL dalam merencanakan pembelajaran, seperti dalan menyusun 
silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mahaciiswa melnpergunakan 
RPP yang sudah dibuat oleh mahasiswa yang telah selesai PI'LK tahun 
sebelumnya, atau mempergunakan RPP yang dibuat oleh guru pamong. 
Demikian juga dalam mengelola kr.las, di mana karena kurang rnampunya 
mahasiswa membuka pembelajaran, melaksanakan kegiatan inti, menutup 
pembelajaran, dan ada mahasiswa dalam memberikan materi be l~ im sampai 
pada jamlwaktu yang disediakan, rrr2teri telah habis. Sclhingga rer ihat siswa 
berkeliaran sehingga tidak semua si;wa mengikuti  emh he la jar an dengan baik, 
mungkin disebabkan oleh malasnya mahasiswa te rseb~ t  untuk m2mpelajari 
materi pelajaran yang akan dialarkan Hal ini mengakibatkan pengelolaan kelas 
yang seharusnya dapat dikelola ciengan baik, akhirnya tidak terkelola. 
Berdasarkan kenyataan-kenyataan cl,ln dugaan tersebut di atas, rriaka perlu 
dicarikan jalan keluar dengan fokus penelitian evalua;i program "tentang 
Pelaksanaan PLK Mahasiswa F K Uh'F Dalam Mengikuti Program Pengalaman 
Lapangan Kependidikan (PLK) Pada S?l<olah-Sekolah SMP Dan SMA Scderaj3t Di 
Sumatera 6arat". 

KAJIAN TEORl 
1. Evaluasi Program 

Pada dasarnya evalussi yany dilakukan oleh scseorang ,>dalah untuk 
memberikan masukan dan perbaikan untuk dirr~asa depan Evaluasi 
(Hamallk, 1989) mengemukakar~ bahwa evaluasi nierupakarl pembc)rian 
umpan balik terhadap komponen-komponen ysng diukur. Sementarn itu 
(Matheus, 1987) mengeniukakan evaluasi meruoakan iriplikasi sari 
keputusan penilaian, pengukuran dan interpretasi yang mendasar terhndap 
proses pend~dikan secara keselirruhan. Oleh sebab itu e~aluasi vang 
dilakukan adalah berfunesi sehagai seleksi, penempatan/kedudukan, 
diagnose, umpan balik, motivasi, perbaikan kurakulun, dan pm13mbangan 
ilmu. Sementara itu program mt2rupakan si~atu rencana yanl; nielibatkan 
berbagai unit yang berisi kebijsl an dan rangkaian kegiatan yang harus 



dilakukan dalam kuriln waktu tertentu (Arikurto, 2004:. Evaluasi prot;ram 
menurut Stake (2004) mengartikan evaluasi p-ogram adalah pengetsiiuan 
tentang cara menilai sezuatu pekerjaan yang dilakukan serara sadar 
berdasarkan pengalanan probadi yang bersangkutan. Tujuan dilaE l~kan 
evaluasi program untuk mengetahui ketercapaian tujuan program Jang 
telah dilaksanakan. Selanjutqya , hasil evaluasi program d~gunakan sehagai 
dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut (Arikunto, 200.4). Dengan 
demikian evaluasi program yang dilakukan merupakan kesiatan supervise 
untuk mengambil ke~utusan atau tindak lanjut dari p-ogram yang telah 
dilaksanakan. Stufflebeam merupakan ahli cvaluasi varg mcngusulkan 
evaluasi melalui pendekata-7 yang berorientasi Eepada pemcgang keputl~san 
( a  decision oriented e\~nluotion approach structured). S tu f f le i~~am 
merumuskan evaluas~ as t3 procees of providing usef l~l l  infortnatioo for 
decision making.' Deflinisi tersebut kemudian sedikit direvisi pada t ~ h u n  
1973 oleh Stuffle bean yang mendefinisikan e\faluasi sel~aga~ "the process 
0.f delineating, obtaitiing, dun providing usefull inforniation for j u r i ~ i n g  
decision alternative. Dengar1 demikian evaluasi yang diaclakan se'lap w3ktu 
d~pandang sebagai proses \ ang diadakan secara mandi-i I:etika pro -ram 
sudah mapan dan tclah dioperasikan. Bahkan, evaluasi program t13rus 
deperlakukan sebagai integr,lsi yang penuh dar proses jlang bertelanjutan 
dimana data dikumpulkan dan keputi~san d i b ~ ~ a t  untuk t i~ juan perba kan 
program yang menjadi titik Icritis suatu per2emtlangan. Fnda kcsemp Itan 
ini evaluasi program c!ilakul<3n untuk melihat a.sakah pelaksanaa~i pronram 
sesuai dengan strateg~ yanf :elah direncanakan Dalam ungltapan yang 'ain, 
Stufflebeam mengatakan bahwa evaluasi proses merupakl~n pcngecckan 
yang berkelanjutan atns implementasi perencan.3an. 

2. Keterampilan Praktek Lapangan Kependidikan 

Keterampilan 
Keterampilan yang dimiliki oleh seszorang I<hususnya d(3lam 

keterampilan psikomotor adalah kemampuan seseorang secara khusus ;tau 
spesifik dapat menguasai serara kompleks teknik-teknik gerakan yang ada 
pada suatu cabang olahraga. Sementara itu Kirari (1991:8), rnengirngkapkan 
keterampilan-keterampilan bang dilakukan hiasanya sesuc tu  yang komp eks 
dan melibatkan pendetek~ian terhadap rcngsangar, evaliiasi, l a n  
pengambilan keputusan yanr; kesemuanya dilakukan pada tingkat tivggi. 
Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakuk~n gerakat~ setara 
efektif dan efisien, sebab keterampilan gerak rnerupakarl perwujudan dari 
kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian-bagia~ tubuh yang terli5at da am 
gerak (Triatmojo, 20 Februari, 2010). Berdasarkan pendapat-pendapat yang 
dikemukakan tersebut, 3apat diambil kesimpulan bahwa hzsil belajar mo'l~rik 



adalah suatu usaha atau kegiatan manusia untuk rnerubah sikap melalui 
proses latihan dalam mem~ero lch  keterampilati daei dari yang tidak bisa 
melakukan menjadi dapat melakukan. Oleh sebab itu untuk dapat melakukan 
diperlukan suatu proses belajar. 

Agar proses pembelajsran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan, maka diperlukan suatr~ cara atau pola atnu strategi. Surakhmad 
mengemukakan pola di mulai dari pra persiapan penbelajararl, dilanjutkan 
dengan proses pembelajaran yang harus (a) adanya bahan yang menjadi 
proses, (b) adanya tujuan vang jt4as akan dicapai, (c), adan>/a yang aktif 
(peserta didik) mengalami, (d) adanya guru yang aktif melaksanakan (e) 
adanya metode tertentu untuk rnencapai tujuan, cian (f) adariya bahan 
proses interaksi tersebut berlangsung dalam ikatan situasional (Surakhmad, 
14 : 1979). Belajar praktik berarti seseorang dalam melaksarlakan proses 
pembelajaran lebih dominan as3ek psikoniotor. m3ka disebi~tkan juga 
seseorang sedang melakukan aktifitas motorik. Belajar motori< merupakan 
sebuah konstelasi dari pengetahuan tentang penguasaan, penghalusan, dan 
pemantapan keterampilan atau teknik dalam olahraga pada khusurinya. Robb 
(1972:345) menyatakan sesuatu pengaturan kembali kepada pola-pola clasar 
gerak yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku g2rak sebagai 
akibat dari latihan. keterampilc2n merupakan puncak tctrtinggi dari 
kemampuan motorik yang diperoleh melalui latihan-latihan. (eterampilan 
motorik yang telah dipunyai tidak akan didapa: bil; tidak ml4alui latihan 
yang terus menerus. Demikian juga dengan keterampilan belajar vang 
dipunyai oleh mahasiswa, untuk ljapat mengambil mata kulish praktek 
lapangan kependidikan maka mahasiswa harus: 1) telah menyelesaikan 
mata kuliah 110 sks, 2) telah lusus mata kuliah micro teaching dengan nilai 
minimal B, 3) terdaftar sebagai mahasiswa UNP, 4) harrrs melalui pembekalan 
dan lulus tes kesiapan mclaksarlakan PLK, 5) mahasiswa Iianya boleh 
mengarnbil mata kuliah skripsi atau tugas akhir yang sifatnya bukan t,3tap 
muka dan 6) berperilaku sebagai qeorang pendidik (I'edoman Pelaksariaan 
Program Pengalaman Lapangan Kependidikan Maiasiswa, 2012: 1-2). 
Keterampilan hasil belajar \/ang diperoleh mahasiswa terdiri dari enipat 
kategori, yaitu: kognitif, pr;ikomotor, reaktif emosional dan interaktif 
(Romiszowski,l981: 253). Selanjutnya ciri-ciri dari peeilaku seseovang \tang 
memperoleh keterampilan dari ha:;il belajar adala+: (1: perilaku baru ber-upa 
kemampuan aktual maupun potenjlal, (2) kemampuan baru tersebut berlaku 
dalam waktu relatif lama, dan (3) kemampuan haru itu diper3leh melalui 
usaha (Hergenhahn dan Olson, 1993: 2). 

Keterampilan dari hasil bel,ijar merupakan 1:emampuan internal 
(Capability) meliputi: (1) keterampilan intelektual, yaitu kemanruan yang 
membuat seseorang menjadi kompeten terhadap suatu subyek sehingga ia 
dapat membuat klasifikasi, me~:identifikasi, mendemonstr3si?an, dan 
menggeneralisasi suatu gej2la. (2) strategi kogniti", yaitu ketnampuan 



seseorang untuk dapat merigontrol aktivitas intnlektualnya dalam mengatasi 
masalah baru yang dihad2pinya.(3) informasi verbal, yaitu kemampuan 
seseorang untuk menggunakan bahasa lisan maupun tulisan dalam 
mengungkapkan suatu masalah. (4) keterampilaq motoris, yaitu kemamr~uan 
seseorang untuk mengkoordinasikan gerakan otot secara teratur dan lancar 
dalam keadaan sadar, (5) silcap, yaitu kecenderungan dalam menerima dan 
menolak suatu obyek (Gagne, 1979 : 45-51). Keterarrlpilan hasil belajar 
mahasiswa dipengaruhi olet~ dua faktor utama, yaitu faktor yang berasal dari 
diri mahasiswa atau faktor internal yang m~l iput i ;  (1) faktor fisiol3gis, 
diantaranya kondisi fisiolot;is umum dan kondisi pancil indra, (2) f;ktor 
psikologis, antara lain minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kcmampuan 
kognitif. Faktor yang berasnl dari luar diri mat-asiswa al:au faktor ek t~rna l  
meliputi; (1) faktor angket(11, yaitu berupa kurikulum, program, sarara & 
prasarana, dan guru (tenaga pengajar) (Suryabroto, 2005: 6-7). Kedua fzktor 
tersebut sangat dorrinan sekali terhadap kemajuan seseorang dalam 
mencapai hasil belajar. Bil3 salah satu aspek :;aja yang kclrang terper,uhi, 
maka hasil belajar yang eiharapkan, mungkin kuran;; tercapai. I l i t u k  
pelaksanaan kegiatan men,qajar mahasiswa harus m2lakukan keg;?tan 
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluazi pembalajaran. Secara I2bih 

rinci masing-masing ke~iatan dijelaskan sebagai tlerikut. 

a. Merencanakan Pembelajaran 
Guru harus dapat memlluat perencanaan pembelajaran yang sr2suai 

dengan kurikulum yang berlqku. Menurut hlulyasa (2008:148) keglatan ~ a n g  
dilakukan guru dalam menyusun perencanaan pembelzjaran meliputl: 1) 

Menyusun program pembe ,?jaran, 2) penyusunan silabus. 3) pcnyusyinan 
rencana pelaksanaan pembelajaran, dan r )  melaksanakan evaluasi 
pembelajaran. Menyusun program pembelajaran yang perlu diperhat kan 
dalam menyusun adalah proyram tahunan, semester, satuan pembelajnran 
dan perencanaan menga1-3r (Suryasubroto (2992:9). Pend.3pat lain 
mengemukakan penpemb~lngan kurikulum mencakup pengembaf3gan 
program tahunan, semester, modul, m1nggu;in dan Iiarian (Kunaridar, 
2007:236). Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapzt dikemuk;fkan 
bahwa dalam membua? program pengajaran guru tidak bi:,a hanya meml~uat 
program harian saja (5atuan pembelajaran'! tanoa mem~edomani  prof:-am 
tahunan, semester, dan min,:suan. Untuk melakukan pengembangan silqbus 

oleh setiap satuan penc11dikan, tetap h a r ~ s  berada pada b ~ ~ : k a i  
pengembangan kurikulum ~asional dengan menperhatikar prinsip-prlnsip 
pengembangan sebagai berikut. 1) ilm~ah, ;) relevari, 3) fleksibel, 4) 
kontiniutas, 5) konsisten, 6) iiemadai, 7)  aktual, 8) efektif~ta.;, dan 9) eftoien 
(Mulyasa (2009: 191). E'&vrdasarkan silabus pembelaj;rali itulah disusun 
Rencana Pelaksanaan Penibelajaran(RPP) yarig akan menggambarkan 
prosedur dan pengorganisasian untuk mencapai ,;atu kompetensi dasar %!ang 



ditetapkan dalam standar isi. Langkah-langkah pengembangan RFP meriurut 
Mulyasa (2009: 224) adalah: Pertarna, kompetensi yarig dikembangkan harus 
mengandung muatan yang rnenjarci materi standar yang dapat diidentifikasi 
berdasarkan kebutuhan peserta didik, masyarakat, ilmu penget2huan dan 
filsafat. Kedua, mengembangkan rrlateri standar, materi standar rnerupakan 
is i  kurikulum yang diberikan kepada siswa dalam pembelajaran. Ketiga, 
menentukan metode, penentuan metode erat kaitan d e n g ~ n  pemilihan 
strategi pembelajaran yang palins efisien dan efektif dalam memberikan 
pengalaman belajar untul: mernbentuk kompetensi dasar. Keempat, 
merencanakan penilaian, penila~an dilakukan berdasarkari apa yane, 
dilakukan oleh peserta didi selama pembelajaran. 

b. Melaksanakan Pembelajaran 
Tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah membuka 

pembelajaran, proses pengajaran rnerupakan interak5,i antara r;is\va dengan 
guru dan lingkungan, sehingga diharapkan terjadi perubahan tirigkah laku 
yang lebih baik. Membuka pelajaran menurut Mulyasa (2009: 181) adalati 1) 
menghubungkan kompetensi yang dimiliki peserta didik dengar~ materi yang 
akan disajikan, 2) menyampaikan tujuan yang akan c'icapai dan garis besar 
materi yang akan diajarkan, 3) ~nenyampaikan lanqkah-langkah keg!atan 
pembelajaran, 4) mendayaguna1':an media dan :;umber belajar yang 
bervariasi, dan 5) mengajukan perTanyaan. Pelaksanaan kegiatan inti 
merupatan proses pembelajaran i!ntuk mencapai KD yang dilakukan secara 
iteraktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mernotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta m~rnberikan ruany yarg cukup hagi prakarsa, 
kreaktivitas, dan kemandiriarl seuai dengan bakat, mir~at  dan perkembangan 
fisik sert fisiolgis peserta didik. 

Kegiatan ini berjalan harus dcngan metode yar!g disesuaikan dengan 
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang rneliputi; 1 Komponen 
Eksplorasi adalah kegiatan untuk niemperoleh pengalaman-pent:a!aman baru 
dari situasi yang baru, dalarr kegiatan ini guru: a)  mctlibatkan pelierta didik 
mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/mater-i vang akan 
dipelajari dengan menerapkan pririq;ip alam takambang jadi guru dan belajar 
dari aneka sumber, b) menggunaltan beragam pendekatan pembelajaran, 
media pembelajaran, dan sumbe- belajar lain, c) memfasilitzsi terjaclinya 
interaksi antara peserta d id~k serta antara peserta cjidik den,;ari guru, d) 
melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembel~jaran, dan 
e )  memfasilitasi peserta didlk melakukan percobaan di labor, studio atau 
lapangan. 2. Komponen Elaborasi, maksudnya melakukan penggzrapan secara 
tekun daq cermat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001). Dalarr~ kegiatan ini 
guru a) membiasakan peserta didit membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas yang bermakna, b)  memfasilitasi peserta .didik melalui 
pemberian tugas, diskusi untuk merqunculkan gagasan baru bail: secara lisan 



maupun tulisan, c) mernberi Lesempatan berpikir, menganalisis, meyelemikan 
masalah dan bertindak tanpa rasa takut, d) memfasilitasi calam pembela aran 
kooperatif dan kolaboratif, e) memfasiltasi berkcmpetensi secara e h a t  L ntuk 
meningkatkan prestasi bela j~r ,  f) rnemfasilitasi membuat laporan eksplorasi 
yaqg dilakukan baik lisan mnupun tulisan secara individu mitupun kelorripok, 
g) memfasilitasi dalam menviijikan hasil karya individu maupun kelomp~k, h) 
memfasilitasi melakukan/mengadakan pameran, turnanier,, festrval, serta 
produk yang dihasilakn, i) memfasilitasi melakukan kegiatan yang 
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik (Mulyasa, 
2007). Dan 3. Komponen Konfimasi, konfirmasi I~erart i  ke;iatan pcmbenaran, 
penegasan dan pengesahan Dalam ha1 ini guru, a) memtrerlkan umpan balik 
positif dan penguatan dalai) bentuk lisan. tulisan, isyarat, maupun hadiah 
keberhasilan peserta drdik, h) memberikan kofirmasi terhadap has11 eksp orasi 
dan elaborasi peserta dicJr4 melalui berbagai sumber, c) mamfasilitasi 
melakukan refleksi untuc memperoleh pengalaman, d) meml~antu 
menyelasaikan masalc.h, melakukan pengecakzn hasil ~ lks~lorasi ,  mernberi 
informasi, dan memberikan motivasi kepada per,erta yang kurang atau ':elurn 
berpartisipasi aktif. 

c. Kegiatan Penutup 
Penutup merup3kan akhir yang dilakul,an guru untuk meng3khiri 

pembelajaran. Kegiatqn-keolatan yang drlakul;an guru nienurut Miilyasa 
(2009: 186) adalah; 11 merrrljau kembali mateci pokok \/ang mengacil pada 
kompetensi dasar, 2) qiengevaluasi u n t ~ k  mengetahui keefr.<tifan 
pembelajaran dan pembent~rkan dasar dan tujuan yang telah dirumuskqn, 3) 
tindak lanjut, kegiatan ini perlu dilakukan oleh guru agar pemantapar pada 
diri peserta didik terhadap pembentukan I<ompetensi dasar dan pencapaian 
tiljuan pembelajaran vang t ~ l a h  dirumuskan. Berrkutnya pendapat van{: sama 
(2009: 185) mengemukakar guru juga dapat mc>lakukan kegiatan-kegiatan: 1) 
menarik kesimpulan, mengajukan beberapa 2ertanyazn untuk mer~gukur 
tirlgkat pencapaian tu~uan, ?) menyampaikan b#3han-bahan pendalamar yang 
harus dipelajari, dan 4) mernber~kan postezt baik secara I s a i  mavpun ttrl~san. 
Dalam memberikan postest kepada peserta drdrk mer~pakan suatu proses 
untuk menentukan jasa, n~la i  atau manfaat kegiatan pevbelajnran rrlelalui 
pengukuran. Buchori dalam Thoha (2003::8) mengemukal<an langkati jalam 
melaksanakan evaluasi pen2ajaran yartu: perencanaan, pengumpular~ data, 
verifikasi data, pengel~lahan data dan penafsiran data. Menurut Suryasiibroto 
(2002: 55) bahwa apabila tlngkat belajar siswa mencapar 70 % atau lebih, 
maka diberikan pengayaan dan jika tingkat pen1:guasaan siswa di bawalr 70%, 
maka diberikan perbatkan atau remedial. 



Pengalaman Lapangan Kependidikan 
Pengalaman mahasiswa menjadi seorang calon guru diperiukan 

latihan-latihan, agar nanti sewaktu telah menjadi guru yang sebenarnya 
mahasiswa tersebut tidak lagi gagap dan gemetar karena t'dak terampil 
menguasai materi pembelajaran dari penguasaan pengelolaan kc!las. Untuk itu 
diperlukan berbagai keterampilan, yaitu; keterampilan rrlenyampaikan 
pelajaran, keterampilan memberiltan pertanyaan dan menjawab nertariyaan 
murid, keterampilan merespon jawaban murid, keterampilali memuji, 
keterampilan vitalitas dan kete-ampilan mengakhiri pelajaran Mahmud, 
(2009:91-103). Untuk menjadi seorang guru yang baik, maka yang perlu 
menjadi perhatian adalah strat=.zi pembelajaran. Strategi pembekjaran 
terbagi atas tiga jenis, yaitu; pengovganisasian, penyanlpaian d a i  pengelolaan 
(Depdiknas, 2008:3-4). Pembelajaran dapat dilakukan apabila seorang guru 
telah mengkonstruksi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Hal ini 
disebabkan pembelajaran merupakan sesuatu yang disegaja un-:uk mengelola 
kejadian atau peristiwa be'ajar cialam bentuk merrlfasilitasi peserta didik 
(Dricoll, 2000:345). 

PPLK merupakan suatu program yang dimiliki olet- semua Uni\feritas. yang 
menciptakanlmencetak calorl-calot? pendidik atau yan.2 sering disebut dengan 

Lembaga Pendidikan Tinggi Kepcrididikan LPTK) untuk peng~ml~angan diri 
mahasiswa. Buku Pedoman PPLK menyebutkan bahws PPLK wajib diikuti oleh 
seluruh mahasiswa yang mengamhil program kependidikan. PPLK merupakan 
satu mata kuliah yang dilemparkan kepada mahasiswa yang di3e1-ikan dalam 
bentuk pelatihan yang dinamakan praktek mengajar. Tujuan diberiltan PPLK in; 
kepada mahasiswa program kependidikan adalati untuk melatih dar 
membentuk mahasiswa calon t e n ~ g a  kependidik agar memiliki p~ngetahuan, 
keterampilan dalam menggunakan ilmu yang dipelajari, baik untuk kegiatar 
mengajar maupun tugas-tugas non mengajar, serta dapat menilai, sikap, kode 
etik seorang guru (Buku Panduan PDLK, 2012: 8 ). PPLK yang dilaksnnakan oleh 
LPTK mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. 
Dalam Undang-undang No. 20 ta+un 2003 tentang pendidikan nasional yanf: 
mengwujudkan komitmen untul-: menghadapi tantangan. Atlanya Standar 
Pendidikan Nasional yang terdiri dari: standar isi, prories, standar kompetensi 
lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, st.andar 
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (F'P No. 
1912005) yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala, merupakan 
salah sstu amanat yang perlu menciapat perhatian utama dari semua pihak. 

Standar Kompetensi I-ulussn (SKL) adalah bagiiln dari st3ntlar nasional 
pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulus2n minimi31 sang berlakcl 
di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan SKL, 
kita akan memiliki patok mutu (benchmark) haik bersifat evaluasi mikro 
seperti kualitas proses dan kualitas produk pembelajaran ni3upun bersifat 
evaluasi makro seperti kefektifan dan efisiensi suax program pendidikan, 
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sehingga kedepan pendidikan kita akan Inelahirkan standar mutu \rang dapat 
dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis dsn jenjang pendidikan. Agar 
dapat tercapainya standar yang telah ditetapkan dalam PP tersebut, piaka 
UNP sebagai salah LPTK sebelum menamatkan mahasiswanya vang 
kependidikan harus memberikan pengalaman dengan pr3ktek mengajar ke 
sekolah-sekolah, agar nantinva para lulusan UN3 ini sudah terbiasa derlgan 
tuntutan sebagai seorarlg guru. Secara umum, kr.terampil.3n mengelola I.:elas 
dapat diasah melalui dua cara, yaitu melalui pen2alaman dan melalui belajar 
(http:/I kampus p e d i d i k i  blogsp-ot. Con? 12011 _1'02/ketrami;ilan- 
mengelola-kelas.html). Ke*erampilan melalui pengalaman merupakan cara 
paling umum bagi guru dalam mengembangkan kemanipuan pengu;q;aan 
kelas. Keterampilan ini umunlnya berkembang s2iring pengalaman mergajar 
guru. Berdasarkan pen5alarvan mengajar dari waktu ke ~vaktu, guru belajar 
mengenali karakteristik anak didik dan me1aC.u-kan cara-cara jitu ilntc~k 
menyikapinya. Sementnra itu keterampilan melalui belajar, sebayai sel~uah 
ketrampilan, tentu saja penpuasaan kelas dapat dipelaj~r i .  Syarat pertama 
yatig diperlukan adalah kesadaran guru itu sendiri. 

Unsur-unsur yang terkaridung dalam kualifikasi akademik acalah 
Pedagogik: Kemampua%i meri~elola pembelajaran peserta didik, pcrancangan 
dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil selajar, dan pengembangan 
peserta didik untuk mengal(tualisasikan berbagai potenzi yang tlimilik nya. 
Kepribadian: Kemampi~an kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 
berwibawa, menjadi teladari bagi peserta d dik, dan berakhlak rrulia. 
Sementara itu komptensi ya'iy harus dimiliki yaitu; Profesional: Kemampuan 
penguasaan materi pembvlajaran secara Itras dan riendalam 4ang 
memungkinannya membimbing peserta didik mernenuhi s-:ardar kompetensi. 
Sosial: Kemampuan pendiciik sebagai hagian dari masyaral<at untuk 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif d e ~ g a n  peserta did k, se:ama 
pendidik, tenaga kependidikari, orang tua/wali p-.serta dic'ik, dan tnasyarakat 
sekitar. Berikutnya kompet~?risi yang harus juga dimiliki oleh [ y r u  vaitu; 
memiliki sertifikasi pendidik Sertifikasi Pendidik disrdenggarakan oleh 
Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaza kependirlikan 
yang terakreditasi yan? dit i~ti juk oleh Pemerintah. Pemerintah dan Pemda 
waiib menyediakan anggarar- utk peningkatan ku;-llifikasi aC.ademik .5( sert!ikasi 
pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Femerintah, Pemda, dan ~nasyaraki~t :Undang-UnJang 
Guru 2007: 14). Berdasarkal aturan-aturan yan; jelas dan tegas dibuat oleh 
pemerintah bagaimana agar ~endidikan di Indonesia ini lebih berku3litas. 

A. Kerangka Konseptual 
Evaluasi program dapat dilakukan pada saat baru nierencanakan, saat 

sedang berjalan (proses) maupun pada akhir kegiqtan. Evaluasi yang silak~kan 
terhadap program PLK ini adalah dilaksanakan pada saat althir dari keglatan 



perkuliahan, di mana seluruh mahasiswa yang ikut PLI( telah rrenyelesaikan 
standar minimal SKS. 

Keterampilan dari hasil belajar adalah kemampu2n internal (Capatlility) 
meliputi: (1) keterampilan intelektual, yaitu kemampuan yang membuat 
seseorang menjadi kompeten terhadap suatu subyek sehin~ga ia clapat 
membuat klasifikasi, mengidentifikasi, mendcmonstrar;ikan, dan 
menggeneralisasi suatu gejala. (2) strategi kognitif, yaitu kemamouan 
seseorang untuk dapat mencontrol aktivitas intelektualnya dalzrn mengatasi 
masalah baru yang dihadapinya.(3) informasi verbal, yaitu kemampuan 
seseorang untuk menggunakan bahasa lisan mzupun tcllisan dalam 
mengungkapkan suatu masalah. (4) keterampilan motoris, yaitu kemampuan 
seseorang untuk mengkoordiiasikan gerakan otot secara teratur dan Inncar 
dalam keadaan sadar, (5) sikap, yaitu kecenderuqgan dalam rr~ererima dan 
menolak suatu obyek. Sementara itu praktek lapangsn yang sering disebut 
dengan Program Pengalaman Lapavgan Kependidikan (PPLK) adalah kegiatan 
akademik yang dilakukan mahasiswa program studi kependidikan (Sl) di 
sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SllrA, dan SMK). Ruarig lingkup PPLK harus 
melaksanakan kegiatan pernbela;nran dan diluar pembelajzran. Dengan 
demikian mahasiswa melakutan pPLK ini sebagaimana pendid k profe:.ional 
melaksanakan pembelajaran di kelas. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, 
antara keterampilan dan pengetahuan tentang perldidikan jasmani dan 
olahraga kesehatan (Pejasorkes) yang dimiliki oleh mat-asiswa dengan praktek 
lapangan (PPLK) diduga memiliki kclrelasi yang signifikan terhadap hasil PPLY 
mahasiswa. 

B. Pertanyaan Evaluasi Program 
"Apakah Mahasiswa Fakirltas Illnu Keolahragaan (FIK) UNP telah Memiliki 

Keterampilan Pengalaman Lapangan Kependidikan IPLK) Sevjaktu Latihan 
Praktek Mengajar" 

C. Metodologi 
Evaluasi Program yang dilaE tlkan ini untuk mengetahui ~agaima-lakah 

gambaran proses belajar dan pernbelajaran yang dilzkukan mahasiswa dar 
sisi pandangan guru pamong, Apa'cah sudah sangat bcik, baik, cukup ataukab 
masih kurang sama sekali. Mengingat waktu, tenaga, d;~n dana rraka penelitiar 
ini akan dilaksanakan di Sukolah Menengah Pertana (SMP) dan Sclkolah 
Menengah Atas (SMA) yang berada pada lingkup Dina; PendidiC:an Kabupaten 
sebanyak enam (6), kota sebanyak enam (6). seluruh mahasiswz FIK UNP yanf: 
mengikuti PPLK di sekolah-sekol?? SMP dan SMA sederajat vang ada dl 
Sumatera Barat semester Juli Dezcmber 2013 yang cilaksanakan pada PPLK. 
Dari data dan informasi yang diperoleh dari Unit Pelaksana Pr0g;ra.n Lapangan 
(UPPL) UNP Padang, bahwa mahasiswa/i Fakultas llmu Keolahragaan (FlK) UNP 
Padang yang mengikuti Pro!;ram Lapangan Kependidikan (PLK) pada tingkat 



sekolah SMA dan SMP sebanyak 138 orang rnahasiswa vang te rseb~r  di 
KabupatenjKota yang dijadikan sampel penelitiaq di Sumatera Barat. Untuk 
lebih jelasnya Kabupaten/Kot~ tempat mahasismfa PLK dapat dilihat tabel 3 
berikut. 

Tabel 4.1. Deskripsi Data Kota/Kabupaten Tampat Pelaksanaaan Evaluasi dan 
Jumlah Mahasiswa 

-. - 
No KotaIKabupaten SMP SMA Jumlah -- - 
1 Kota Pariaman 1 2  12 24 
2 Kota Bukittinggi 12 11 2 3 
3 Kota Solok 12 10 2 2 
4 Kota Payakumbuh 12 12 22 
5 Kabupaten Padang 12 1 2  2 4 

Pariaman 
6 Kota Padang 

Jumlah 
-- 

74 64 138 

lnstrumen penelit~an yarlg digunakan adala'l model Skala Likert, dengan 
empat alternatif pillhan dengan tujuan menghilangkan tendensi c ~ l t r a l .  
Aspek-aspek yang d evaluasi mencakup tiga aspek, yaitu: Kemampuan 
Merencanaan Pembelajar,31 Dan Kemampuan Melaks~naan Pembelnjaran 
Dan Kemampuan Veng~valuasi Pembelajaran. Serientara itu untuk 
menganalisis data dengan mencari skor ratq-rata. U i t ~ ~ k  dapat m4ihat 
penguasaan mahasiswa FLK dalam merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi pembelajariln, maka ditetapkan kriteria yang telah ads yaitu 
dari Sujana (1992)) vaitu: Penguasaan dengarl rentangan rata-rata sebagai 
berikut. 

Tabel 4. 2. Rentangan Kriteria Rata-Rata Penguasaan 

Mean 
-- 

Kategori 
Sangat Baik 4,6 - 5 

Ba i I< 3,6 - 4,!5 
Cukup Baik 2,6 - 3,5 
Kurang Baik 1,6 - 2,5 
Tidak 3aik 0,O - 1,5 

D. Hasil Evaluasi 
1. Keterampilan Merencanakan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil afialisis yang dilakuksn dapat dilihat pada t ~ b e l  di 
atas tentang keterampilari mahasiswa dalam merencanakan pembelajaran 
pada PLK diperoleh ratrr-rata sebesar 2/71. Hal ini dapat dikatakan 



mahasiswa dalam PLK di sekolah-sekolah SMA diin SMP dikategorikan 
"Cukup Baik". Dari 16 butir yang disiapkan untuk mendapatki~n tanggapan 
dari guru pamong, ternyata ada juga butir yang berada dibanoah rata-rata 
yaitu butir 13 dan 15. Sementara itu skor di atas rata-rata sebanyak 14 t~ut ir ,  
yaitu butir nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 dan 15. Terrnasuk dalam 
kategori baik. Walaupun birtir nomor 13 dan 15 berada dibav~ah rata-rata, 
tetapi bila dilihat pada klasiEikasi kategori juga termasuk baik. 

2. Keterampilan Melaksanakan Pembelajaran 
Memperhatikan skor rata-rata rnasing-masing buthr diperoleh terutama 
tentang pelaksanaan pembelajaran, di mana skor rata-rat2 keseluruhan 
didapat sebesar 2,81. HdI ini berarti keterampi'an mahasiswa dalam 
melaksanakan pembelajaran termasuk dalam I<ate[;ori "Cukup baik". Bila 
mencermati skor rata-rata dari rnasing-masing butir yang mernperoleh skor 
lebih rendah da r~  pada skor ratt3-rata memang ada, tetapi rnasi'? termasuk 
dalam kategori cukup baik, sesilai dengan criteria penetapan ketuntasan 
yaitu berkisar antara 2,6 - 3,5. I'demperhatikan butir untuk melaksariakan 
pembelajaran yaitu sebanvak 15 butir pernyataan \tang dijawah oleh guru 
pamong, ternyata semua responrlen memberikan jawaban dengan rata-rata 
paling tinggi sebesar 3,02 seda i~kan  skor terendah rata-rat.3 2,60. Hal in1 
berarti komponen melaks,jnakan pembelajaran terrnasuk kategori " Cukup 
Baik". 

3. Keterampilan Mengevaluasi Pembelajaran 
Skor rata-rata tentang keterampilan mahasisv~a dalam niengevaluasi 

pembelajaran pada saat PLK sebesar 2/82. Hal ini berarti maiasiswa dalam 
melaksanakan evaluasi pada saat PLK di seko!ah SMA dan SMP termasul.. 
dalam kategori "Cukup Baik". Apabila dilihat lebih jauh dari butir-butir yany 
dijawab oleh responden, tidak ads satu butirpun skor rata-rat:a lebih rendah 
atau kurang baik atau tidak b ~ i k .  Demikian ju5a untuk kategori "Baik dan 
Sangat Baik", butir skor rata-rata yang tertinggi diperoleh sebesar 2,98, 
sedangkan skor rata-rata terenclah diperoleh sebesar 2.68. Dcngan demikian 
indicator evaluasi berada pada 1,:ategori cukup baik yaitu yar,g berada pad? 
skor rata-rata 2,82. 

Bila memperhatikan secara bersama-sarna ketiza komponen yang tela1- 
disebutkan di atas, maka hasi' yang diperoleh juga dengan skor rata-rat; 
sebesar 2,723. Ini berarti bahv~a keterampilan mahasiswa FIK UNP dalary 
melaksanakan praktek lapangan kependidikan ternasuk dzlarn kategori " 
Cukup Baik". 
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