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ABSTRAK 

PPL (Program Pengalaman Lapangan) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan 

teori-teori yang mereka dapat sebagai wujud persiapan menjadi seorang guru. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan PPL mahasiswa biologi FKIP UMS, untuk 

mendeskripsikan persepsi mahasiswa biologi terhadap PPL, mengungkapkan harapan mahasiswa, 

guru pamong, dan dosen pembimbing pada PPL yang akan datang. Jenis dari penelitian adalah 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan strategi berupa studi kasus. Sumber data dari hasil 

observasi, wawancara, kepustakaan, dokementasi dan angket. Hasil data angket diperoleh dari 

120 mahasiswa dengan menggunakan proposional random sampel untuk mengetahui persepsi 

mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS tentang PPL tahun 2012, wawancara dilakukan 

kepada mahasiswa yang telah mengikuti PPL, guru pamong, dan dosen pembimbing. Data 

dianalisa dengan teknik triangulasi, yaitu memadukan dan menggeneralisasikan hasil data dalam 

kalimat deskriftif secara terperinci dan apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian 95 atau 79,2% 

mahasiswa menyatakan hal yang harus diperbaiki yaitu dari segi waktu dan pendaftaran. 

Sebanyak 42 atau 35% mahasiswa menyatakan laboratorium IPA di sekolah mitra kurang 

memiliki media/peralatan yang lengkap, banyak yang rusak dan tidak terawat, manajemen serta 

pengelolaan perlu diperbaiki. Dari 40 atau 33,3% mahasiswa beranggapan bahwa guru pamong 

kurang menguasai inovasi pembelajaran sehingga guru pamong perlu mengikuti suatu pelatihan 

atau program khusus dan guru pamang memanfaatkan mahasiswa PPL untuk menggantikannya 

mengajar. Sebanyak 107 atau 89,2% mahasiswa menyatakan bahwa kinerja dosen pembimbing 

perlu ada perbaikan terutama tugas dalam mengevaluasi dan membimbing mahasiswa PPL. Dari 

32 atau 26,7% mahasiswa berpendapat bahwa penarikan PPL yang masih terkendala dan adanya 

permintaan kenang-kenangan kepada sekolah mitra hingga di luar batas kemampuan mahasiswa. 
Sebanyak 113 atau 94,2% mahasiswa menyatakan mahasiswa PPL lainnya untuk memperoleh 

hasil akhir wajib melaksanakan ujian praktik mengajar, hal ini sesuai dengan ketentuan guru 

pamong. Disimpulkan bahwa keterkaitan antara pihak penyelenggara PPL, dosen pembimbing, 

guru pamong, dan mahasiswa sangat penting dalam melancarkan sistem pelaksanaan PPL. 

Mahasiswa Pendidikan Biologi dan mahasiswa PPL lainnya wajib melaksanakan ujian praktik 

mengajar sesuai dengan ketentuan guru pamong, mahasiswa perlu berlatih dalam penguasaan 

kelas, manajemen waktu, inovasi metode, dan membuat RPP. 

 

Kata kunci: persepsi, PPL, mahasiswa  

PENDAHULUAN 

Sesuai dengan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 yaitu seorang guru 

wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan nasional, oleh 

karena itu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran calon guru harus menitik 

beratkan pada aspek-aspek yang erat kaitannya dengan masalah keguruan dan 
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ilmu pendidikan. Dan diharapkan lulusan FKIP dapat menguasai kompetensi 

sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan.  

PPL merupakan salah satu kegiatan kurikuler yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa program S1 FKIP dan FAI UMS yang mencakup praktik 

pembelajaran dan kegiatan utama yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah 

dalam melaksanakan tugas professional untuk membentuk empat kompetensi 

yang dipersyaratkan menjadi guru professional, yaitu: kompetensi paedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial (Anonim, 

2012).  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mintarsih (2007) menunjukkan 

pelaksanaan PPL dikatakan cukup dan harus ada bimbingan lebih lanjut dari pihak 

Dosen pembimbing dan Guru pamong agar mampu mencetak guru yang 

profesional mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Demikian pula menurut hasil penelitian 

Mardiyono (2006) ditunjukkan bahwa pengembangan praktik pegalaman lapangan 

lewat KKN-PPL mencakup 2 kubu utama penyiapan calon guru, yaitu: 

penguasaan kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuni dan praktik 

keterampilan pembelajaran termasuk keterampilan lain pendukung 

profesionalisme calon guru. Untuk ini partisipasi pimpinan universitas, dosen, 

DPL, pengelola, guru pamong, kepala sekolah, dan karyawan tempat praktik 

semuanya sangat membantu kelancaran program.  

Berdasarkan latar belakang maka dilakukan suatu penelitian tentang 

persepsi mahasiswa biologi terhadap pelaksanaan PPL FKIP UMS dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan pelaksanaan PPL, mendeskripsikan persepsi mahasiswa 

biologi terhadap PPL, mengungkapkan harapan mahasiswa, guru pamong, dan 

dosen pendamping pada PPL yang akan datang sehingga akan memberikan 

manfaat untuk memperoleh teori baru mengenai pelaksanaan, persepsi mahasiswa 

terhadap PPL dan tolak ukur pelaksanaan PPL mahasiswa biologi serta sebagai 

bahan evaluasi bagi dosen. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai guru pamong di tiga 

sampel Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun Muhammadiyah yang 

menjadi sekolah mitra tempat mahasiswa FKIP Pendidikan Biologi UMS 

melaksanakan PPL tahun 2012/2013. Sekolah tersebut terdiri dari SMP N 2 

Banyudono, SMP N 2 Gatak, dan SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, dan selain 

itu penelitian ini juga dilakukan di wilayah FKIP UMS yang berupa angket dan 

wawancara terhadap mahasiswa Pendidikan Biologi dan dosen.  

Jenis dari penelitian adalah penelitian deskriptif yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya 

(Sukmadinata, 2012) menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan 

tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan 

benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat 

dalam dokumen atau bendanya (Moleong dalam Arikunto, 2010), dan strategi 

penelitian berupa studi kasus yang menekankan kedalaman pemahaman atas 

masalah yang diteliti (Rahardjo, 2010) dengan jumlah populasi sampel sebanyak 

185 mahasiswa Pendidikan Biologi yang telah melaksanakan PPL tahun 2012.  

Pengumpulan data dari penelitian ini dengan cara: 1. Observasi, untuk 

memperoleh gambaran tentang kondisi dan keadaan sekolah mitra yang digunakan 

sebagai tempat PPL, 2. Wawancara dengan mahasiswa Biologi, guru pamong dan 

dosen pembimbing yang telah ditentukan kisi-kisinya dan disampaikan secara 

luwes untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan PPL, 3. Kepustakaan, 

untuk memperoleh telaah yang digunakan sebagai penguat hasil penelitian yang 

dilakukan, 4. Dokumentasi, sebagai data pendukung keaslian penelitian dan 

sebagai bahan informasi tambahan, dan 5. Angket, untuk memperoleh informasi 

tentang persepsi mahasiswa Biologi terhadap pelaksanaan PPL.  

Analisa data diperoleh melalui sumber yang berasal dari angket, 

wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan teknik triangulasi data, yaitu memadukan dan menggeneralisasikan 

hasil data kedalam bentuk kalimat deskriftif secara terperinci dan apa adanya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

Persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita 

terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang 

sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut (Taniputera dalam Anonim, 

2005). Hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP 

UMS terhadap pelaksanaan PPL tahun 2012/2013 melalui 120 hasil data angket 

yang tersaji pada tabel 1.  

Tabel 1: Rekapitulasi Data Hasil Angket Persepsi Mahasiswa terhadap Pelaksanaan 

PPL FKIP UMS Tahun 2012/2013 

A. Komponen Persiapan 

NO PERNYATAAN 

JAWABAN 
JUMLAH 

YA TIDAK 

Angka  % Angka % Angka % 

1 

Apakah anda mengikuti dan 

memahami perkulihan 

microteaching dengan baik 

selama satu semester 

110 91,7% 10 8,3% 120 100% 

2 

Peserta/ mahasiswa PPL 

mendapat pelatihan dalam 

membuat perangkat 

pembelajaran (Prota, promes, 

silabus, dan rpp) 

108 90% 12 10% 120 100% 

3 
Peserta PPL mendapatkan 

pembekalan ilmu pedagogik 
111 92,5% 9 7,5% 120 100% 

4 
Proses pendaftaran PPL 

menyulitkan mahasiswa 
12 10% 108 90% 120 100% 

5 

Mahasiswa mengalami 

kesulitan dalam mencari lokasi 

sekolah mitra/tempat PPL 

13 10,8% 107 81,2% 120 100% 

6 
Waktu untuk persiapan PPL 

sangat singkat 
95 79,2% 25 20,8% 120 100% 

B. Komponen  Sarana dan Prasarana 

1 
Sekolah mitra memiliki ruang 

kelas yang memadahi 
115 95,8% 5 4,2% 120 100% 

2 

Sekolah mitra memiliki media 

pembelajaran yang diperlukan 

oleh mahasiswa PPL 

109 90.8% 11 9.2% 120 100% 

3 

Sekolah mitra tanpa memiliki 

buku panduan pelajaran yang 

relevan 

20 16,7% 100 83,3% 

 

120 

 

100% 

4 

Sekolah mitra telah memiliki 

jaringan internet/Hot spot 

secara gratis 

115 95,8% 5 4,2% 120 100% 

5 

Laboratorium IPA di sekolah 

mitra kurang memiliki 

media/peralatan yang lengkap 

42 35% 78 65% 120 100% 

6 

Apakah sekolah yang menjadi 

tempat PPL anda berada di 

tempat straregis dan mudah 

dijangkau 

80 66,7% 40 33,3% 120 100% 
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C. Komponen Kinerja Pamong 

NO PERNYATAAN 

JAWABAN 
JUMLAH 

YA TIDAK 

Angka  % Angka % Angka  % 

1 

Pamong memberikan 

bimbingan kepada peseta PPL 

sebelum mengajar 

118 98,3% 2 1,7% 120 100% 

2 

Pamong jarang melakukan 

evaluasi setelah peserta PPL 

selesai mengajar 

85 70,8% 35 29,2% 120 100% 

3 

Pamong memberikan model 

pembelajaran yang baik kepada 

mahasiswa saat observasi 

110 91,7% 10 8,3% 120 100% 

4 
Pamong menguji praktik 

pembelajaran peseta PPL 
116 96,7% 4 3,3% 120 100% 

5 
Guru pamong tidak menguasai 

inovasi pembelajaran 
40 33,3% 80 66,7% 120 100% 

6 
Guru pamong  jarang berada di 

sekolahan 
30 25% 90 75% 120 100% 

7 

Guru pamong masih 

menggunakan metode 

pembelajaran yang sederhana 

dan tidak melakukan 

variasi/inovasi pembelajaran 

25 20,8% 95 79,2% 120 100% 

8 

Guru pamong sulit diajak untuk 

berkomunikasi/mengevaluasi 

pembelajaran 

51 42,5% 69 57,5% 120 100% 

9 

Guru pamong bersikap pilih 

kasih/subyektif terhadap 

peserta PPL tertentu 

33 27,5% 87 72,5% 120 100% 

10 
Guru Pamong besikap obyektif 

terhadap mahasiswa PPL 
94 78,3% 26 21,7% 120 100% 

D. Komponen  Kinerja Dosen Pembimbing  

1 

Dosen menyampaikan 

gambaran teknis tentang 

kegiatan PPL 

100 83,3% 20 16,7% 120 100% 

2 

Dosen membimbing mahasiswa 

dalam menyusun program kerja 

PPL 

96 80% 24 20% 120 100% 

3 

Dosen pembimbing jarang 

memantau kegiatan PPL di 

sekolah mitra 

107 89,2% 13 10,8% 120 100% 

4 

Dosen pembimbing 

mengevaluasi kegiatan bersama 

mahasiswa PPL 

89 74,2% 31 28,8% 120 100% 

5 

Dosen pembimbing setidaknya 

datang memantau, sharing 

dengan mahasiswa PPL 

minimal 2 kali dalam seminggu 

91 75,8% 29 24,2% 120 100% 

6 
Dosen pembimbing sulit 

ditemui jika akan konsultasi 
43 35,8% 77 64,2% 120 100% 

7 

Dosen pembimbing jarang 

memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi 

peserta PPL 

99 82,5% 21 17,5% 120 100% 

8 

Dosen tidak membimbing 

dalam penyusunan laporan 

akhir 

97 80,8% 23 19,2% 120 100% 
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E. Komponen Pelaksanaan 

NO PERNYATAAN 

JAWABAN 
JUMLAH 

YA TIDAK 

Angka  % Angka % Angka % 

1 
Kegiatan PPL dilaksanakan 

sesuai dengan jadwal 
88 73,3% 32 26,7% 120 100% 

2 

Kegiatan PPL diawali dengan 

perkenalan terhadap seluruh 

guru/pegawai dan siswa di 

sekolah tempat PPL 

berlangsung 

101 84,2% 19 15,8% 120 100% 

3 
Monitoring pelaksanaan PPL di 

sekolah mitra kurang berjalan 
107 89,2% 13 10,8% 120 100% 

4 

Ada kendala dalam penarikan 

mahasiswa PPL dari sekolah 

mitra 

103 85,8% 17 14,2% 120 100% 

5 

Peserta PPL diwajibkan masuk 

selama setiap hari ke sekolah 

mitra 

114 95% 6 5% 120 100% 

6 
Peserta PPL diperbolehkan ijin 

sewaktu-waktu 
31 25,8% 89 74,2% 120 100% 

7 

Pada akhir kegiatan diharuskan 

memberi kenang-kenangan 

sesuai permintaan sekolah 

mitra 

23 19,2% 97 80,8% 120 100% 

8 

Pada akhir kegiatan peserta 

memberikan kenang-kenangan 

kepada sekolah mitra 

108 90% 12 10% 120 100% 

F. Komponen Evaluasi 

1 

Peserta PPL melaksanakan 

ujian sesuai jadwal yang 

ditentukan pamong masing-

masing 

113 94,2% 7 5,8% 120 100% 

2 
Peserta PPL tidak perlu 

mengikuti ujian PPL   
6 5% 114 95% 120 100% 

3 

Format laporan PPL sangat 

mudah dipahami oleh peserta 

PPL 

110 91,7% 10 8,3% 120 100% 

4 
Pengumpulan laporan hasil 

PPL dilakukan secara individu 
8 6,7% 112 93,3% 120 100% 

 

Pembahasan 

A. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen Persiapan 

 Data tabel 1 pada komponen A menunjukkan hasil dari 120 atau 100% 

angket sehingga secara keseluruhan mahasiswa telah memberikan informasi 

tentang persepsi terhadap persiapan PPL melalui angket yang meliputi 

beberapa item antara lain: Apakah anda mengikuti dan memahami perkulihan 

microteaching dengan baik selama satu semester, peserta/ mahasiswa PPL 

mendapat pelatihan dalam membuat perangkat pembelajaran (Prota, promes, 

silabus, dan rpp), peserta PPL mendapatkan pembekalan ilmu pedagogic, 
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proses pendaftaran PPL menyulitkan mahasiswa, mahasiswa mengalami 

kesulitan dalam mencari lokasi sekolah mitra/tempat PPL, waktu untuk 

persiapan PPL sangat singkat. Hal yang harus diperbaiki dari komponen 

persiapan yaitu dari segi waktu dan pendaftaran.  

B. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen  Sarana dan Prasarana 

Data tabel 1 pada komponen B menunjukkan hasil 120 atau 100% 

angket sehingga secara keseluruhan mahasiswa telah memberikan informasi 

tentang persepsi terhadap sarana dan prasarana yang meliputi beberapa item: 

Sekolah mitra memiliki ruang kelas yang memadahi, Sekolah mitra memiliki 

media pembelajaran yang diperlukan oleh mahasiswa PPL, sekolah mitra 

tanpa memiliki buku panduan pelajaran yang relevan, sekolah mitra telah 

memiliki jaringan internet/Hot spot secara gratis, laboratorium IPA di sekolah 

mitra kurang memiliki media/peralatan yang lengkap, apakah sekolah yang 

menjadi tempat PPL anda berada di tempat straregis dan mudah dijangkau. 

Mahasiswa menyatakan laboratorium IPA di sekolah mitra kurang memiliki 

media/peralatan yang lengkap, banyak yang rusak dan tidak terawat, 

manajemen serta pengelolaan perlu diperbaiki. 

C. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen Kinerja Pamong 

Berdasarkan data tabel 1 pada komponen C menunjukkan hasil 120 

atau 100% angket sehingga secara keseluruhan mahasiswa telah memberikan 

informasi tentang persepsi terhadap kinerja pamong meliputi: Pamong 

memberikan bimbingan kepada peseta PPL sebelum mengajar, pamong jarang 

melakukan evaluasi setelah peserta PPL selesai mengajar, pamong menguji 

praktik pembelajaran peseta PPL, pamong memberikan model pembelajaran 

yang baik kepada mahasiswa saat observasi, guru pamong tidak menguasai 

inovasi pembelajaran, guru pamong  jarang berada di sekolahan, guru pamong 

masih menggunakan metode pembelajaran yang sederhana dan tidak 

melakukan variasi/inovasi pembelajaran, sulit diminta untuk 

berkomunikasi/mengevaluasi pembelajaran, guru pamong bersikap pilih 

kasih/subyektif terhadap peserta PPL tertentu, guru Pamong besikap obyektif 
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terhadap mahasiswa PPL. Mahasiswa beranggapan bahwa guru pamong 

kurang menguasai inovasi pembelajaran sehingga guru pamong perlu 

mengikuti suatu pelatihan atau program khusus misalnya PPG (Program 

Profesi Guru) untuk meningkatkan penguasaan tentang inovasi pembelajaran 

dan guru pamang memanfaatkan mahasiswa PPL untuk menggantikannya 

mengajar. 

D. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen Kinerja Dosen Pembimbing 

Berdasarkan data tabel 1 pada komponen D menunjukkan hasil 120 

atau 100% angket sehingga secara keseluruhan mahasiswa telah memberikan 

informasi tentang persepsi terhadap kinerja dosen pembimbing yang terdiri 

dari: Dosen menyampaikan gambaran teknis tentang kegiatan PPL, dosen 

membimbing mahasiswa dalam menyusun program kerja PPL, dosen 

pembimbing jarang memantau kegiatan PPL di sekolah mitra, dosen 

pembimbing mengevaluasi kegiatan bersama mahasiswa PPL, dosen 

pembimbing setidaknya datang memantau, sharing dengan mahasiswa PPL 

minimal 2 kali dalam seminggu, dosen pembimbing sulit ditemui jika akan 

konsultasi, dosen pembimbing jarang memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi peserta PPL, dosen tidak membimbing dalam 

penyusunan laporan akhir. Mahasiswa menyatakan bahwa kinerja dosen 

pembimbing perlu ada perbaikan terutama tugas dalam mengevaluasi dan 

membimbing mahasiswa PPL. 

E. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen Pelaksanaan 

Data tabel 1 pada komponen E menunjukkan hasil 120 atau 100% 

angket sehingga secara keseluruhan mahasiswa telah memberikan informasi 

tentang persepsi terhadap pelaksanaan PPL yang meliputi: Kegiatan PPL 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal, kegiatan PPL diawali dengan perkenalan 

terhadap seluruh guru/pegawai dan siswa di sekolah tempat PPL berlangsung, 

monitoring pelaksanaan PPL di sekolah mitra kurang berjalan, ada kendala 

dalam penarikan mahasiswa PPL dari sekolah mitra, peserta PPL diwajibkan 

masuk selama setiap hari ke sekolah mitra, peserta PPL diperbolehkan ijin 
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sewaktu-waktu, pada akhir kegiatan diharuskan memberi kenang-kenangan 

sesuai permintaan sekolah mitra, pada akhir kegiatan peserta memberikan 

kenang-kenangan kepada sekolah mitra. Mahasiswa berpendapat bahwa 

penarikan PPL yang masih terkendala dan adanya permintaan kenang-

kenangan kepada sekolah mitra hingga di luar batas kemampuan mahasiswa. 

F. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen Evaluasi 

 PPL tahun 2012 mewajibkan mahasiswa PPL melakukan ujian praktik 

mengajar dan mengumpulkan laporan hasil PPL setiap program studi. Data 

tabel 1 pada komponen F menunjukkan hasil 120 atau 100% angket sehingga 

secara keseluruhan mahasiswa telah memberikan informasi tentang persepsi 

terhadap evaluasi PPL terhadap item: Peserta PPL melaksanakan ujian sesuai 

jadwal yang ditentukan pamong masing-masing, peserta PPL tidak perlu 

mengikuti ujian PPL, format laporan PPL sangat mudah dipahami oleh peserta 

PPL, pengumpulan laporan hasil PPL dilakukan secara individu. Hal yang 

perlu diperhatikan adalah mahasiswa Pendidikan Biologi dan mahasiswa PPL 

lainnya untuk memperoleh hasil akhir wajib melaksanakan ujian praktik 

mengajar, hal ini sesuai dengan ketentuan standar operasional PPL.  

G. Evaluasi Mahasiswa Pendidikan Biologi oleh Guru Pamong 

Evaluasi ini berasal dari hasil wawancara terhadap 5 guru pamong  

yang membimbing mahasiswa Pendidikan Biologi selama kegiatan PPL 

berlangsung. Ada beberapa saran dari terhadap pembelajaran yang dilakukan 

oleh mahasiswa Biologi: secara keseluruhan mahasiswa biologi sudah bagus, 

namun perlu adanya inovasi lagi dalam penggunaan strategi, metode 

pembelajaran. Untuk penilaian afektif sebaiknya lebih diringkas atau diperinci 

lagi, untuk alokasi waktu harus diperhatikan karena mahasiswa PPL kadang 

menyisakan waktu dan bahkan kekurangan waktu dalam mengajar. 

Penguasaan kelas lebih dilatih lagi agar mahasiswa PPL mampu 

memanajemen siswanya. Dan untuk materi pembelajaran di RPP sebaiknya 

disesuaikan, yang jelas dan ringkas sehingga mudah tersampaikan kepada 

siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Leni (2012) 
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ditunjukkan bahwa secara keseluruhan mahasiswa PPL telah memenuhi 

dengan baik empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

professional yang meliputi kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, 

kemampuan sosial, kemampuan profesional.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen Persiapan 

Menurut hasil persepsi mahasiswa Pendidikan Biologi hal yang harus 

diperbaiki dari komponen persiapan yaitu dari segi waktu dan pendaftaran. 

2. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen  Sarana dan Prasarana 

Mahasiswa menyatakan laboratorium IPA di sekolah mitra kurang 

memiliki media/peralatan yang lengkap, banyak yang rusak dan tidak terawat, 

manajemen serta pengelolaan perlu diperbaiki. 

3. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen Kinerja Pamong 

Mahasiswa beranggapan bahwa guru pamong kurang menguasai 

inovasi pembelajaran sehingga guru pamong perlu mengikuti suatu pelatihan 

atau program khusus misalnya PPG (Program Profesi Guru) untuk 

meningkatkan penguasaan tentang inovasi pembelajaran dan guru pamang 

memanfaatkan mahasiswa PPL untuk menggantikannya mengajar 

4. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen Kinerja Dosen Pembimbing 

  Mahasiswa menyatakan bahwa kinerja dosen pembimbing perlu ada 

perbaikan terutama tugas dalam mengevaluasi dan membimbing mahasiswa 

PPL. 

5. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen Pelaksanaan 

Mahasiswa berpendapat bahwa penarikan PPL yang masih terkendala 

dan adanya permintaan kenang-kenangan kepada sekolah mitra hingga di luar 

batas kemampuan mahasiswa. 
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6. Persepsi Mahasiswa terhadap Komponen Evaluasi 

  Hal yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa Pendidikan Biologi dan 

mahasiswa PPL lainnya untuk memperoleh hasil akhir wajib melaksanakan 

ujian praktik mengajar, hal ini sesuai dengan ketentuan standar operasional 

PPL.  

7. Evaluasi Mahasiswa Pendidikan Biologi oleh Guru Pamong 

Mahasiswa Pendidikan Biologi perlu berlatih dalam penguasaan kelas, 

manajemen waktu, inovasi metode, dan membuat RPP. Penilaian afektif 

sebaiknya lebih diringkas, materi pembelajaran di RPP sebaiknya disesuaikan, 

jelas dan ringkas sehingga mudah tersampaikan kepada siswa. 

Saran 

Mahasiswa Pendidikan Biologi perlu berlatih dalam penguasaan kelas, 

manajemen waktu, inovasi metode, dan membuat RPP. Dosen panitia 

penyelenggara PPL memperbaiki sistem pelaksanaan , mengevaluasi tugas-tugas 

dosen pembimbing dan guru pamong, serta mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan 

PPL. Dosen program studi diharapkan untuk lebih melatih mahasiswa Pendidikan 

Biologi dalam penguasaan kelas, manajemen waktu, inovasi metode, dan 

membuat RPP. Kepala sekolah menghimbau kepada guru pamong PPL agar 

melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim, 2005. Apa itu Persepsi. Tersedia: http://www.masbow.com/2009/08/apa-

itu-persepsi.html diakses tanggal 28 November 2012. 

 

Anonim. 2012. Pedoman Program Pengalaman Lapangan 2012. Surakarta: 

Laboratorium FKIP UMS.  

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.  

 

Leni S, Wika. 2012. Persepsi Guru Pamong terhadap Profesionalitas Mahasiswa 

PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Prodi PKn di SMPN Kota 

Malang. Skripsi. Malang: Univ. Negeri Malang. 

 

http://www.masbow.com/2009/08/apa-itu-persepsi.html
http://www.masbow.com/2009/08/apa-itu-persepsi.html


12 
 

Mardiyono, Sugeng. 2006. Praktik Pengalaman Lapangan Terpadu dalam 

Peningkatan Kualitas Calon Guru. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 

Februari 2006, Th. XXV, No. 1. Yogyakarta: UNY. 

 

Mintarsih. 2007. Pembinaan Profesionalisme Mahasiswa Praktikan Melalui 

Program Pengalaman Lapangan (Studi Kasus Pada UPT PPL 

FKIP UNSWAGATI). Jurnal Didaktika, Mei 2007, Volum 8, No. 2. 

Cirebon: FKIP UNSWAGATI. 

 

Rahardjo, Mudji. 2010. Mengenal Lebih Jauh tentang Studi Kasus. Tersedia: 

http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/203-

mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html diakses pada Sabtu, 

17 November 2012. 

 

Sukmadinata, Nana. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya.  

 

 

 

http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/203-mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html
http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/203-mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html



