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ABSTRAK 
 

Persepsi guru pamong terhadap keterampilan dasar mengajar mahasiswa 
PLK jurusan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Padang Semester Januari-Juni 2014 Di Kota Padangpanjang 
 

Oleh: Frezi Noviandri Putra/ 2014 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Guru Pamong terhadap 
Keterampilan Dasar Mengajar Mahasiswa PLK Jurusan Sendratasik Fakultas 
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang semester Januari-Juni 2014 di Kota 
Padangpanjang. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah guru-guru pamong mahasiswa PLK jurusan Sendratasik FBS UNP pada 
semester Januari-Juni 2014 yang ada di Kota Padang Panjang. Jumlah populasi 
seluruhnya adalah 8 orang guru pamong dari 4 sekolah Praktek Lapangan 
Kependidikan Mahasiswa Sendratasik. Guru pamong tersebut merupakan 
responden yang diberikan angket dengan 43 pernyataan yang terdiri dari 5 
jawaban alternatif yaitu: SL (selalu), SS (sering sekali), SR (sering), JR (jarang), 
dan TP (tidak pernah). Hasil dari perhitungan skor jawaban tersebut ditabulasi 
untuk menghitung persentase masing indikator. Jenis data yang digunakan adalah 
data primer dan sekunder, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung 
melalui responden melalui angket yang telah disebarkan, data sekunder adalah 
data yang diperoleh dari hasil observasi dokumenter yang digunakan untuk 
mendapatkan data data tentang guru pamong mahasiswa PLK Jurusan Sendratasik 
pada semester Januari-Juni 2014 di Kota Padang Panjang. Data yang diperoleh 
dalam bentuk data kuantitatif yang kemudian diubah menjadi data kualitatif 
melalui tekhnik persentase 

Hasil dari analisis data yang digunakan, berdasarkan klasifikasi atas dasar 
tingkatan adalah sebesar  87,4% guru pamong memberikan persepsi baik sekali 
terhadap keterampilan bertanya mahasiswa PLK. 71,3% guru pamong 
memberikan persepsi yang baik terhadap keterampilan memberikan penguatan 
mahasiswa PLK.  79,1% guru pamong memberikan persepsi yang baik terhadap 
keterampilan mengelola kelas mahasiswa PLK. 87,4% guru pamong memberikan 
persepsi yang baik sekali terhadap keterampilan mengadakan variasi mahasiswa 
PLK. 85% guru pamong memberikan persepsi yang baik sekali terhadap 
keterampilan menjelaskan mahasiswa PLK. 86% guru pamong memberikan 
persepsi yang baik sekali terhadap keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak 
semua guru pamong yang beranggapan bahwa mahasiswa PLK kurang berkualitas 
dalam mengajar. Bahkan guru pamong lebih banyak memberikan persepsi yang 
baik terhadap keterampilan dasar mengajar mahasiswa PLK Jurusan Sendratasik. 
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