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ABSTRAK 

Dewasa ini, salah satu hal yang harus di benahi dan dijaga pada saat ini adalah 
manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang merupakan cabang dari ilmu 
manajemen, karena manusia merupakan awal dari segala yang akan mendukung 
keberhasilan usaha yang akan dilakukan. Peranan manusia sangat penting dalam 
sebuah perusahaan, sebuah perusahaan tidak akan berjalan apabila tidak didukung 
dengan adanya manusia yang memiliki kompetensi. Tidak hanya pada perusahaan 
saja dalam organisasi apaun juga harus memperhatikan sumber daya manusianya, 
salah satunya dalam lingkup pendidikan yaitu guru.  Evaluasi dilakukan setelah 
selesai pelatihan. Sebelum menjadi seorang guru, mahasiswa calon guru disarankan 
mengikuti pelatihan kerja yaitu PPL (Praktek Pengalaman Lapangan). Penelitian ini 
akan melakukan penelitian pada mahasiswa calon guru di Semarang, dengan judul 
”EVALUASI TRAINING MAHASISWA CALON GURU UNIVERSITAS 
NEGERI SEMARANG.” 

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian kali 
ini adalah ”Bagaimana evaluasi training mahasiswa calon guru (Praktek Pengalaman 
Lapangan) UNNES ?” 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Praktek Pengalaman 
Lapangan (PPL) yang dilakukan mahasiawa calon guru. 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Semarang yang berlokasi di Jl. 
Sekaran No.1, Semarang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
purposive sampling. Berdasarkan pada kriteria sampel tersebut dapat diperoleh 
jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 20 orang mahasiswa UNNES 
yang telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan untuk mengisi kuesioner dan 5 
orang untuk diwawancarai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif.  

Dari hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: (1) Evaluasi micro teaching mahasiswa calon guru UNNES ditinjau dari 
micro teaching di kelas (off the job training) dan praktek di kelas (on the job 
training) ditinjau dari materi micro teaching sudah sesuai dengan yang diajarkan di 
praktek PPL dan di dunia kerja, materi terstruktur dengan baik dan diberikan sebelum 
pelaksanaan micro teaching.  (2) Metode micro teaching yang digunakan membuat 
peserta mudah memahami materi melalui metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. 
Ini semuanya disampaikan pada saat perkuliahan micro teaching. (3) Proses micro 
teaching untuk di kelas (off the job training) dan praktek di kelas (on the job training) 
dilakukan oleh instruktur yang profesional dan berasal dari dalam UNNES, jadwal 
kegiatan micro teaching berjalan dengan baik, lokasinya juga ditentukan oleh 
UNNES. (4) Ditinjau dari PPL (on the job training), kegiatan PPL terstruktur dengan 
baik, ada dukungan dari pihak sekolah, peserta mendapat teguran jika melakukan 



 xiv

kesalahan, dan waktu yang diberikan cukup untuk memahami cara mengajar yang 
baik. (5) Evaluasi PPL (on the job training) dilakukan oleh dosen pembimbing dan 
dilakukan pada akhir kegiatan PPL, setelah mengikuti kegiatan PPL ini peserta micro 
teaching merasa mendapatkan ketrampilan yang lebih baik, khususnya dalam hal 
ketrampilan mengajar pada saat nantinya bekerja di lapangan. (6) Materi yang 
diperoleh peserta pada saat micro teaching dan metode yang diajarkan sangat berguna 
pada saat PPL karena peserta terlebih dahulu memiliki gambaran tentang praktek 
kerja lapangan dengan terlebih dahulu mempraktekkannya di kelas. Jadi antara micro 
teaching dan PPL sangat berhubungan erat dan berguna bagi peserta oleh sebab itu 
dapat dikatakan bahwa micro teaching sangat berguna atau efektif bagi peserta saat 
mereka menjalani masa PPL. 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah: (1) Sebaiknya 
pihak UNNES dapat menambah hari micro teaching jika peserta merasa prakteknye 
masih kurang, sehingga peserta micro teaching akan dapat lebih memahami materi 
micro teaching. (2) Bagi pihak sekolah penyelenggara: dapat dilakukan kerja sama 
dengan pihak sekolah penyelenggara dengan lebih baik, serta memberikan penilaian 
yang adil terhadap peserta pelatihan. Selain itu juga dapat menjadi tempat bagi para 
peserta pelatihan untuk nantinya bekerja di sekolah tersebut. (3) Bagi responden 
(peserta pelatihan): sebaiknya dapat menggunakan kesempatan micro teaching dan 
PPL ini dengan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan pengalaman kerja sebagai 
persiapan saat terjun di dunia kerja nantinya.(4) Bagi penelitian sejenis: penelitian ini 
masih memiliki keterbatasan, yaitu karena hanya melihat dari kegiatan yang 
dilakukan pada saat micro teaching dan PPL, maka untuk penelitian dengan topik 
serupa di masa mendatang dapat dilakukan analisis deskriptif kualitatif secara lebih 
mendalam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Dewasa ini, salah satu hal yang harus di benahi dan dijaga pada saat 

ini adalah manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang merupakan 

cabang dari ilmu manajemen, karena manusia merupakan awal dari segala 

yang akan mendukung keberhasilan usaha yang akan dilakukan. Peranan 

manusia sangat penting dalam sebuah perusahaan, sebuah perusahaan tidak 

akan berjalan apabila tidak didukung dengan adanya manusia yang memiliki 

kompetensi. Tidak hanya pada perusahaan saja dalam organisasi apaun juga 

harus memperhatikan sumber daya manusianya, salah satunya dalam lingkup 

pendidikan yaitu guru.  

Pelatihan dan pengembangan merupakan kegiatan dari perusahaan 

yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, 

keterampilan dan pengetahuan dari parra karyawan sesuai dengan keinginan 

perusahaan (Tulus, 1992:88). Suatu pelatihan dan pengembangan diadakan 

agar dapat semakin meningkatkan prestasi kerja karyawan pada bidang 

pekerjaan yang ditanganinya sekarang. 

Dalam dunia pendidikan, pendidik atau guru merupakan sosok yang 

begitu dihormati karena memiliki andil yang sangat besar terhadap 
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keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan siswa untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

Ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat itu juga ia 

menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara 

optimal (Mulyasa, 2005:10).  

Sebelum menjadi seorang guru, mahasiswa calon guru disarankan 

mengikuti pelatihan kerja yaitu PPL (Praktek Pengalaman Lapangan). PPL 

adalah suatu program yang mempersyaratkan kemampuan dari seluruh 

pengalaman belajar yang diperoleh dalam semester- semester sebelumnya, ke 

dalam program pelatihan kerja, dalam semua hal yang berkaitan dengan 

jabatan keguruan, baik kegiatan mengajar maupun tugas-tugas keguruan 

lainnya.  

Dipandang dari sudut kurikulum. PPL adalah satu program mata 

kuliah proses belajar mengajar yang dipersyaratkan dalam pendidikan 

prajabatan guru, yang wajib diikuti oleh mahasiswa Program Kependidikan 

Universitas Negeri Semarang. Mahasiswa yang dapat mengikuti Praktek 

Pengalaman Lapangan diwajibkan telah menempuh minimal 110 SKS, 

mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan dan menunjukan KHS komulatif. 

PPL sengaja dirancang untuk menyiapkan mahasiswa calon guru agar 

memiliki atau menguasai kemampuan keguruan yang terpadu secara utuh, 

sehingga setelah mahasiswa calon guru tersebut menjadi guru, mereka dapat 
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mengemban tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Adapun praktek 

Pengalaman lapangan bertujuan untuk membentuk mahasiswa praktikan agar 

menjadi calon tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan prinsip- 

prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi, yang meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi 

sosial. 

Kompetensi yang dimaksud mahasiswa nantinya harus memiliki 

kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut 

ketentuan hukum. Sehingga kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan 

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam 

menjalankan fungsinya sebagai guru. Program pelatihan dan pengembangan 

melalui PPL ini diterapakan pada mahasiswa calon guru agar mempunyai 

daya cipta, pengetahuan yang baik dan keahlian yang tinggi nantinya. 

Pelaksanaan PPL perlu di lakukan evaluasi agar berbasis kompetensi dan 

nantinya calon guru saat ini dapat menjadi guru yang professional. 

 Evaluasi dilakukan setelah selesai pelatihan. Untuk mengetahui 

apakah pelatihan ini berhasil dengan apa yang di harapkan. Evaluasi 

merupakan proses analisis dan penilaian yang dilakukan terhadap sesuatu atau 

suatu kejadian yang telah dilalui. Evaluasi training (PPL) ini dapat dinilai dari 

materi yang diberikan, instruktur pelatihan, metode yang diberikan dan situasi 
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pelatihan(www.damandiri.or.di). Dengan diadakannya evaluasi training 

(Praktek Pengalaman Lapangan) yang ditinjau oleh mahasiswa calon guru, 

diharapkan lembaga pendidikan (Universitas) terus mengoreksi dari pelatihan 

yang telah berlangsung. Sehingga Praktek Pengalaman Lapangan benar-benar 

berhasil sesuai dengan yang diharapkan semua pihak, baik dari Universitas 

maupun mahasiswa. 

Dalam pelaksanaan pelatihan tidak selalu berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan adanya evaluasi maka dapat 

diketahui permasahan yang timbul dalam pelaksanaan pelatihan. 

Permasalahan dalam pelaksanaan pelatihan dapat dilihat dari sisi instruktur 

pelatihan dalam memberikan materi, materi pelatihan yang diberikan sesuai 

dengan tujuan pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan peserta untuk menguasai materi pelatihan, dan bentuk pelaksanan 

pelatihan yang sesuai dengan tujuan dari pelatihan tersebut. 

Universitas Negeri Semarang merupakan salah satu universitas yang 

menawarkan fakultas kependidikan, yang nantinya mendidik mahasiswanya 

untuk menjadi seorang guru, dan harus terus memperhatikan kualitas 

pendidikan yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan 

apa saja yang didapat oleh mahasiswa calon guru dari Praktek Pengalaman 

Lapangan, maka perlu diadakan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan.. 

Agar lembaga kependidikan ini dapat terus mengembangkan metode- metode 
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dari pelatihan yang diberikan. Berdasarkan latar belakang yang telah 

disampaikan oleh peneliti diatas, maka pelatihan dan pengembangan 

mahasiswa calon guru malalui Praktek Pengalaman Lapangan yang dilakukan 

diduga berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

keberhasilan dari pelatihan (PPL) dalam menciptakan sosok seorang guru 

yang berkompetensi dan profesional di dalam bidangnya. Dengan ini peneliti 

melakukan penelitian pada mahasiswa calon guru di Semarang, dengan judul 

”EVALUASI TRAINING MAHASISWA CALON GURU UNIVERSITAS 

NEGERI SEMARANG.” 

 

1.2. Perumusan Masalah dan Batasan Masalah  

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

kali ini adalah ”Bagaimana evaluasi training mahasiswa calon guru (Praktek 

Pengalaman Lapangan) UNNES ?” 

 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah dengan mengacu 

pada pelatihan kerja yang diterapkan oleh universitas kepada mahasiswa calon 

guru UNNES melalui kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan agar memiliki 
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kompetensi dan keterampilan dalam melakukan pekerjaanya sesuai dengan 

bidang ilmunya kelak. 

 

1.3. Manfaat dan Tujuan 

1.3.1. Tujuan penelitian ini adalah:  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan mahasiawa calon guru. 

 

1.3.2. Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi mahasiswa calon guru 

Dapat memberikan informasi kepada mahasiswa calon guru, 

bagaimana pentingnya pelatihan yang diberikan lembaga pendidikan 

untuk menciptakan seorang guru yang profesional. 

2. Bagi sekolah (lokasi PPL) 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak lain yang ingin 

melakukan penelitian dan ingin mempelajari hal yang serupa. 

3. Bagi pihak UNNES 

Dapat memberikan masukan tentang kelebihan dan kelemahan training 

yang selama ini dilakukannya. 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa 

mendatang. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup tentang latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini mencakup tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan topik penelitian. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini mencakup tentang obyek dan lokasi 

penelitian, populasi dan sampel,  jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV :  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini mencakup tentang hasil analisis dan 

pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang 

didapat dari hasil analisis dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pelatihan dan pengembangan merupakan kegiatan yang bermaksud 

memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan 

pengetahuan para karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Pelatihan 

atau training merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan seorang karyawan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pengaruh pelatihan adalah suatu usaha 

dilakukan perusahaan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan 

perusahaan dengan melakukan kegiatan perusahaan melalui perbaikan dan 

perkembangan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan 

karyawannya. Pelatihan adalah suatu proses dimana orang- orang mencapai 

kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan orientasi 

atau pelatihan untuk karyawan baru adalah perkenalan yang terencana bagi 

karyawan baru kepada pekerjaan mereka, rekan kerja dan organisasi. (Robert 

dan John, 2002: 5) 

Sedangkan menurut Simamora (2004 : 273), pelatihan merupakan 

proses pembelajaran yang melibatkan keahlian, konsep, peraturan atau sikap 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang- 
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Undang no.13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, pelatihan kerja adalah 

keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta 

megembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja 

pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentusesuai dengan jenjang dan 

kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pelatihan terdiri atas serangkaian aktivitas 

yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, 

ataupun perubahan sikap seseorang, pelatihan berkenaan dengan perolehan 

keahlian atau pengetahuan tertentu, melalui pendidikan dan pelatihan yang 

dilakukan segenap upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan pada 

pekerjaan yang didudukinya sekarang.  

Berdasarkan dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan adalah suatu kegiatan yang berupa proses, untuk memperbaiki 

kemampuan kerja seseorang, penguasaan keterampilan dan teknik-teknik 

penguasaan kerja lebih bersifat praktek dari pada teoritis. 

Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang 

bagi para karyawan manajerial untuk memperoleh penguasaan konsep-konsep 

abstrak dan teoritis secara sistematis (Tulus, 1992 : 88).  

 

2.2. Proses Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia 

 Notoatmodjo (2003: 26), pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses 

yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku sasaran diklat. Secara 
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konkret perubahan perilaku yang berbentuk peningkatan kemampuan dari 

sasaran diklat. Kemampuan ini mencakup koknitif, efektif, maupun 

psikomotor. Apabila dilihat dari pendekatan sistem, maka proses pendidikan 

dan pelatihan terdiri dari input (karyawan) dan output (perubahan perilaku 

karyawan), dan faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Dalam teori diklat 

faktor yang mempengaruhi proses diklat dibedakan menjadi dua, yakni apa 

yang disebut perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). 

Perangkat lunak, mencakup antara lain, kurikulum, organisasi 

pendidikan dan pelatihan, peraturan-peraturan, dan instruktur. Sedangkan 

perangkat kerasnya memiliki pengaruh yang besar terhadap proses diklat 

adalah fasilits-fasilitas, yaitu gedung, perpustakaan (referensi-referensi), alat 

bantu pendidikan dan sebagainya. Pada pendekatan lain, faktor fasilitas, 

instruktur, alat bantu pendidikan, metode belajar mengajar digolongkan 

menjadi sumber daya yang terdiri dari method dan material. Sedangkan 

kurikulum merupakan faktor tersendiri yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap proses pendidikan dan pelatihan. Di dalam manajemen, sumber daya 

(method dan material, dimasukkan dalam input, sehingga ada 3 unsur, yaitu 

input, proses dan output). Secara skematis proses pendidikan dan pelatihan 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Skema Proses Pelatihan (Notoatmojo, 2003) 

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pada suatu organisasi adalah 

sebagai berikut upaya pengembangan sumber daya manusia adalah suatu 

siklus yang terjadi secara berkesinambungan, terus- menerus. Hal ini terjadi 

karena perusahaan harus berkembang, untuk mengantisipasi perubahan- 

perubahan diluar organisasi tersebut. Untuk itu kemampuan SDM harus 

ditingkatkan sejalan dengan kemajuan dan perkembangan organisasi. 

 

2.3. Tujuan Pelatihan Sumber Daya Manusia 

   Pelatihan atau training merupakan usaha untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan seorang karyawan. Perusahaan dapat 

melakukan training didalam ataupun diluar perusahaan, dengan training maka 

perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan untuk berkembangnya 

perusahaan. Berkembangnya perusahaan tidak lepas dari keterampilan dan 

profesionalitas dari karyawan. 

SUMBER DAYA 
Method, Material 

PROSES 
PELATIHAN 

KURIKULUM 

INPUT 
 

OUTPUT 
Kemampuan 
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  Menurut Robert dan John (2002: 5) Pelatihan yang dilakukan 

dirancang sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang lebih baik, antara 

lain: 

1. Peningkatan produktifitas 

2. Menurunnya kesalahan kerja 

3. Menurunya tingkat pergantian karyawan 

4. Semakin kurangnya keperluan pengawasan kerja 

5. Kemampuan untuk meningkatkan diri 

6. Kemampuan- kemampuan baru 

7. Perubahan sikap 

 

2.4. Teknik-Teknik Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

  Menurut Handoko (1998:78) terdapat dua kategori program pelatihan 

dan pengembangan manajemen yaitu: 

  a. Metode praktis (on the job training)  

  Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervise langsung 

sesorang “pelatih” yang berpengalaman. Berbagai teknik yang biasanya 

digunakan dalam prakteknya adalah sebagai berikut (Handoko, 1998 :82): 

1. Rotasi jabatan  

Memberikan karyawan pengetahuan tentang bagian- bagian organisasi 

yang berbeda dan praktek berbagai macam keterampilan manajerial. 
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2. Latihan Instruksi Pekerjaan 

  Petunjuk- petunjuk pekerjaan diberikan secara langsung kepada 

pekerja dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan tentang cara 

pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. 

3. Magang 

Merupakan proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang 

lebih berpengalaman. 

4. Coaching 

Penyelia atau atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. 

5. Penugasan sementara 

Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota 

panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Karyawan dilibatkan 

dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah 

organisasional nyata. 

b. Tehnik-Tehnik Presentasi Informasi dan metode-metode simulasi 

(off the job  training) 

Peserta pelatihan menerima representasi tiruan suatu aspek organisasi 

dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. 

Diantara metode-metode simulasi yang paling umum digunakan adalah 

(Handoko, 1998:83): 
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1. Metode studi kasus 

Aspek-aspek organisasi terpilih diuraikan pada lembar kasus karyawan 

yang teribat dalam latihan ini diminta untuk mengidentifikasi masalah-

masalah, menganalisa situasi dan merumuskan penyelesaian- penyelesaian 

alternative. Dengan metode kasus karyawan dapat mengembangkan 

keterampilan pengambilan keputusan. 

2. Role Playing 

Merupakan suatu peralatan yang memungkinkan para karyawan 

(peserta latihan) untuk memainan berbagai peran yang berbeda. Tehnik Role 

Playing dapat mengubah sikap para peserta latihan seperti menjadi lebih 

toleransi terhadap perbedaan individual dan mengembangkan keterampilan-

keterampilan antar pribadi. 

3. Business games 

Merupakan suatu simulasi pengambilan keputusan skala kecil yang 

dibuat sesuai dengan kehidupan bisnis nyata. Permainan bisnis yang kompleks 

biasanya dilakukan dengan bantuan komputer untuk mengerjakan 

perhitungan-perhitungan yang diperlukan. 

4. Vestibule Training 

Bentuk pelatihan yang dilaksanakan bukan oleh atasan tetapi oleh 

pelatih-pelatih khusus. Area-area terpisah dibangun dengan berbagai jenis 

peralatan sama seperti yang akan digunakan pada pekerjaan sebenarnya. 
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Metode ini dilaksanakn agar program pelatihan tidak menggangggu operasi- 

operasi normal. 

5. Latihan Laboratorium 

Suatu bentuk latihan kelompok yang terutama digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan antar pribadi. Salah satu bentuk latihan 

laboratorium yang terkenal adalah sensitivitas, dimana peserta belajar menjadi 

lebih peka terhadap perasaan orang lain dan lingkungannya. 

6. Program-program pengembangan eksekutif 

Program yang diselenggarakan di universitas atau lembaga-lembaga 

pendidikan lainnya organisasi bisa bekerja sama dengan suatu lembaga 

pendidikan atau latihan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

 

2.5. Unsur-Unsur Program Pelatihan Sumber Daya Manusia 

 Unsur-unsur dalam program pelatihan antara lain meliputi sebagai 

berikut (Hamalik, 2000 :35-37) 

1. Peserta Pelatihan dan Pengembangan 

  Peserta pelatihan dan pengembangan erat kaitanya dengan 

keberhasilan proses pelatihan dan pengembangan yang pada akhirnya 

menentukan evektivitas pekerjaan oleh sebab itu perlu dilakukan seleksi ynag 

teliti. Untuk memperoleh peserta yang baik didasarkan pada: 
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1. Faktor Akademik, jenjang pendidikan dan keahlian yang diperoleh 

melalui pendidikan formal dan informal. 

2. Pengalaman kerja, diperoleh dalam pekerjaan. 

3. Motivasi dan minat. 

2. Pelatih ( Instruksur)  

  Memegang peranan terhadap keberhasilan suatu program pelatihan 

dan pengembangan oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan suatu 

pelatihan dan pengembangan diperlukan figure pelatih yang ahli dan 

professional. 

3. Lamanya Pelatihan (waktu) 

  Waktu pelaksanaan pelatihan didasarkan pada jumlah dan mutu atau 

kualitas kemampuan yang hendak dipelajari dalam palatihan dan 

pengembangan kemampuan belajar dan media pengajarannya. 

4. Bahan Pelatihan dan Pengembangan 

  Bahan pelatihan dan pengembangan disiapkan secara tertulis agar 

mudah dipelajari oleh peserta, sebaiknya bahan pelatihan disediakan lengkap 

dengan beberapa referensi yang relevan dengan pokok bahan yang diajarkan. 

5. Bentuk pelatihan dan Pengembangan 

  Bentuk pelatihan dan pengembangan yang digunakan antara lain: 

Belajar sambil bekerja, tugas, seminar, rotasi jabatan dan lain-lain. 
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2.6. Evaluasi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

  Goldstein dan Buxton (www.damandiri.or.id, 11 juli 2008: 09.00) 

berpendapat bahwa evaluasi pelatihan ada empat kriteria yang dapat 

digunakan sebagai pedoman dari ukuran kesuksesan pelatihan, yaitu: 

1. Kriteria pendapat, kriteria ini didasarkan pada bagaimana pendapat peserta 

pelatihan mengenai program pelatihan yang telah dilakukan. Hal ini dapat 

diungkap dengan menggunakan kuesioner mengenai pelaksanaan 

pelatihan. Bagaimana pendapat peserta mengenai materi yang diberikan, 

pelatih, metode yang digunakan dan situasi pelatihan. 

2. Kriteria belajar, dapat diperoleh dengan menggunakan tes pengetahuan, 

tes keterampilan yang mengukur skill dan kemampuan peserta. 

3. Kriteria perilaku, dapat diperoleh dengan menggunakan tes keterampilan 

kerja. Sejauh mana ada perubahan peserta sebelum pelatihan dan sesudah 

pelatihan. 

4. Kriteria Hasil, dapat dihubungkan dengan hasil yang diperoleh seperti 

menekan turnover, berkurangnya tingkat absen, meningkatnya 

produktivitas, meningkatnya penjualan, meningkatnya koalitas kerja dan 

produksi. 
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2.7. Pengertian Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Dan Metode Magang 

PPL adalah suatu program yang mempersyaratkan kemampuan dari 

seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa 

kinerja dalam semua hal yang berkaitan dengan jabatan keguruan, baik 

kegiatan mengajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya. Kegiatan-kegiatan 

itu diselenggarakan dalam bentuk pelatihan terbatas, pelatihan terbimbing, 

dan pelatihan mandiri yang diarahkan kepada terbentuknya kemampuan 

keguruan, yang terjadwal secara sistematis di bawah bimbingan dosen 

pembimbing dan guru pamong yang memenuhi syarat. 

Materi pokok kegiatan PPL tidak dapat dilepaskan hubungannya 

dengan empat kegiatan pokok PPL, yaitu: (www.damandiri.or.id, 10 April 

2008: 16.00) 

1. Pengenalan lapangan. 

2. Pelatihan keterampilan dasar mengajar. 

3. Pelatihan keterampilan dasar mengajar dan tugas-tugas keguruan lainnya 

secara terbimbing. 

4. Pelatihan keterampilan mengajar dan tugas-tugas keguruan lainnya secara 

mandiri. 

Magang merupakan suatu model diklat dengan kegiatan praktek kerja 

untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerial dalam proses 

bisnis mulai dari produksi, pengendalian mutu dan pemasaran. Metode ini 



                                                                                                                              19  

sering juga disebut dengan apprenticeship. Pelatihan ini sering digunakan 

untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi. Peserta 

dititipkan pada perusahaan untuk sementara waktu, guna belajar keterampilan 

dalam pekerjaannya. Dalam metode ini peerta benar-benar diminta perhatian 

dan mempraktekannya sehingga nanti setelah kembali ketempat asal, peserta 

telah mampu melakukan pekerjaan tersebut. 

 

2.8. Pengertian Profesional 

   Profesional berasal dari kata sifat yang berarti sangat mampu 

melakukan suatu pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional kurang lebih 

berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan 

profesiensi seperti pencaharian. Menurut pendapat profesional adalah orang 

yang melaksanakan profesi yang berpendidikan minimal S1 dan mengikuti 

pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. (Wirawan, 2002 : 9) 

Dalam melaksanakan profesinya, seseorang yang profesional harus 

mengacu pada standar profesi. Standar profesi adalah prosedur dan norma-

norma dan prinsip-prinsip yang dipergunakan sebagai pedoman agar keluaran 

kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi sehingga kebutuhan orang 

dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi. 
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2.9. Kerangka Pikir 

        Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kerangka pikir pada 

penelitian ini: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pikir 

      Pada penelitian ini akan dianalisis evaluasi training mahasiswa calon guru 

UNNES dengan melihat pada micro teaching, yang meliputi 4 hal yaitu: materi micro 

teaching, metode micro teaching, proses micro teaching dan output micro teaching). 

Kemudian setelah itu juga akan dianalisis atau ditinjau dari PPL, yaitu proses PPL 

dan output atau hasil PPL.  

Evaluasi Training 

Materi Metode Proses Output/Hasil 

Proses 

PPL 

Micro Teaching 

Output 

Efektif/Tidak 
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Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif 

kemudian akan diketahui hasilnya dengan membandingkan apakah micro teaching di 

kelas menjadi efektif atau tidak efektif setelah peserta training mempraktekkannya di 

PPL (Praktek Pengalaman Lapangan). 

 

2.10. Definisi Operasional 

1. Evaluasi training adalah penilaian pelaksanaan training calon guru dari 

mahasiswa UNNES.  

2. Materi adalah input dari training yang meliputi bahan yang diajarkan kepada 

para peserta training dari dosen. 

3. Metode adalah cara penyampaian dosen kepada peserta training. 

4. Proses adalah serangkaian prosedur yang harus dijalani oleh mahasiswa 

calon guru UNNES selama menjalani masa training. 

5. Output atau hasil adalah kemampuan yang didapat oleh mahasiswa calon 

guru UNNES. 

6. Training merupakan pelatihan dalam bentuk on the job dan off the job 

training dari dosen kepada peserta training yang dilakukan di kelas selama 

perkuliahan micro teaching. 

7. PPL merupakan praktek pengalaman lapangan yang dijalani oleh para 

mahasiswa calon guru UNNES dan merupakan bentuk dari on the job 

training. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Semarang yang 

berlokasi di Jl. Sekaran No.1, Semarang. Universitas Negeri Semarang 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menawarkan pilihan study 

kependidikan yang sangat dikenal di kota Semarang. Penelitian ini dilakukan 

di UNNES, karena setiap tahun mahasiswa calon guru UNNES menjalankan 

Praktek Pengalaman Lapangan yang dipersyaratkan dalam pendidikan 

prajabatan guru, yang dilakukan di sekolah-sekolah yang telah ditentukan dari 

universitas. Objek penelitian kali ini adalah mahasiswa calon guru UNNES 

yang telah melalui program PPL yang diberikan oleh universitas. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa calon 

guru UNNES yang telah melalui Praktek Pengalaman Lapangan pada tahun 

2007, dan jumlah populasi pada penelitian ini adalah 50 orang mahasiswa 

calon guru UNNES.  

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memenuhi kriteria tertentu 
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yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Santoso dan Tjiptono, 2001: 80). 

Adapun kriteria sampelnya adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa merupakan calon guru UNNES. 

2. Mahasiswa termasuk pada Jurusan Biologi. 

Alasan dipilihnya mahasiswa UNNES pada Jurusan Biologi ini 

adalah karena sebagian besar peserta PPL memilih Jurusan Biologi 

dan ini membuktikan bahwa Jurusan Biologi memiliki banyak 

peminat. 

Maka berdasarkan pada kriteria sampel tersebut dapat diperoleh 

jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 20 orang mahasiswa 

UNNES yang telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan untuk mengisi 

kuesioner dan 5 orang untuk diwawancarai. 

 

3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data yang Digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati dan dicatat 

untuk pertama kalinya (Marzuki, 1993 : 55).  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode wawancara. Koentjaraningrat (dikutip Bungin, 2003 : 

62) mengemukakan bahwa wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu 
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masyarakat serta pendirian-pendiriannya. Wawancara terhadap responden 

dilakukan untuk mendapatkan data tentang  evaluasi training. Wawancara ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi peserta akan adanya pelatihan, 

dan pembelajaran yang telah diberikan instruktur sesuai dengan praktek yang 

telah dilakukan pada saat PPL (Praktek Pengelamen Lapangan) yang 

dilakukan.  Wawancara dilakukan dengan 5 orang responden. 

Selain itu juga dilakukan metode lain yaitu melalui kuesioner. 

Pembagian kuesioner ini dilakukan untuk memperkuat jawaban responden 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan untuk memperdalam analisis data. 

Pembagian kuesioner ini dilakukan kepada 20 orang responden. 

 

3.5. Analisis Data 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, 

tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau 

keadaan (Arikunto, 2003: 310). Analisis deskriptif kualitatif merupakan 

analisis yang menceritakan hasil wawancara dan kuesioner dari responden, 

yaitu mahasiswa calon guru UNNES. 

 

 

 



                                                                                                                              25  

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Pada bagian ini akan dibahas sekilas mengenai gambaran umum 

responden yang termasuk dalam sampel penelitian ini yaitu para mahasiswa 

calon guru  UNNES yang berjumlah 20 orang responden. Berikut ini adalah 

gambaran umum responden berdasarkan pada jenis kelamin mereka: 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Keterangan Orang % 

1. Laki-laki 6 orang 30% 

2. Wanita 14 orang 70% 

 Total: 20 orang 100% 

   Sumber: Data Primer yang Diolah (2008) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa ternyata 

sebagian besar responden pada penelitian ini berjenis kelamin wanita. 

 

4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai tanggapan responden terhadap 

item kuesioner yang meliputi input, proses dan output micro teaching dan PPL 

(Praktek Pengalaman Lapangan), yang meliputi materi micro teaching, metode 
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micro teaching, proses micro teaching, evaluasi micro teaching, PPL dan 

evaluasinya. 

Tabel 4.1. Tanggapan Responden Terhadap Item Kuesioner 

No. 
 

Item Pertanyaan 
 

Jawaban 
Ya Tidak 

  Materi micro teaching     
1 Sasaran micro teaching yang disampaikan secara 

jelas pada awal sesi micro teaching 
20 (100%)   

2 Materi micro teaching diberikan sebelum 
pelaksanaan micro teaching 20 (100%)   

3 Materi micro teaching yang diberikan pelatih 
terstruktur dengan baik 20 (100%)   

4 Semua materi yang diberikan termasuk bahan- 
bahan micro teaching merupakan materi yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan 20 (100%)   

  Metode micro teaching     
4 Metode mengajar yang diterapkan selama 

mengikuti micro teaching baik 20 (100%)   
5 Tingkat keefektifan metode tersebut tinggi 20 (100%)   
6 Metode yang ada saat ini membuat saya  lebih 

mudah memahami materi 20 (100%)   
  Proses micro teaching      
7 Instruktur yang ditunjuk profesional  20 (100%)   
8 Instruktur didatangkan dari luar UNNES    20 (100%) 
9 Instruktur bersedia memberi bantuan pada saat 

diperlukan  20 (100%)   
10 Jadwal micro teaching tidak mengganggu kuliah 20 (100%)   
11 Kegiatan micro teaching tersusun dengan baik 20 (100%)   
12 Ada cukup banyak kesempatan untuk 

mempraktekan keterampilan yang diajarkan 
7 (35%) 13 (65%) 

13 Lokasi micro teaching ditentukan oleh UNNES 20 (100%)   
  Evaluasi micro teaching     

14 Setelah micro teaching diadakan evaluasi, untuk 
mengetahui sejauh mana peserta memahami 
tentang PPL 20 (100%)   

15 Tes evaluasi membantu saya terlatih atau terampil 20 (100%)   
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  Praktek Pengalaman Lapangan     
16 Lokasi praktek ditentukan UNNES 20 (100%)   
17 Lokasi praktek mudah dijangkau 20 (100%)   
18 Kegiatan PPL terstruktur dengan baik 20 (100%)   
19 Ada dukungan dari pihak sekolah yang ditunjuk 

untuk membantu peserta PPL apabila mengalami 
kesulitan 20 (100%)   

20 Peserta mendapat teguran apabila melakukan 
kesalahan 20 (100%)   

21 Waktu yang diberikan untuk praktek dirasa cukup 
untuk memahami cara mengajar yang baik 20 (100%)   

  Evaluasi PPL     
22 Evaluasi performance dilakukan pada akhir 

kegiatan PPL 20 (100%)   
23 Anda mendapatkan keterampilan setelah 

mengikuti PPL 20 (100%)   
Sumber: Data Primer yang Diolah (2008) 

 

4.2.1. Micro Teaching 

1. Input 

A. Materi Micro Teaching 

Micro teaching adalah mata kuliah yaitu dalam bentuk pelatihan 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan seseorang (dalam 

hal ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon guru 

mahasiswa UNNES Semarang). Materi micro teaching merupakan bahan atau 

input yang dimiliki sebagai calon guru (mahasiswa UNNES) Jurusan Biologi 

untuk mengajarkan kepada calon anak didiknya. Micro teaching dilaksanakan 

di kampus (Universitas). Sasaran micro teaching disampaikan secara jelas 

pada awal sesi micro teaching, dengan maksud untuk membuat mahasiswa 
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calon guru UNNES dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana cara 

kerja atau metode dalam mengajar sebelum mereka benar-benar terjun di 

lapangan untuk mengajar dan menjadi guru. 

Penyusunan jadwal micro teaching dilakukan oleh dosen masing-

masing fakultas dimana pada Fakultas Biologi ini pada semester 7, yaitu pada 

saat mengambil mata kuliah micro teaching. Mata kuliah micro teaching ini 

merupakan mata kuliah dimana para mahasiswa calon guru UNNES dilatih 

untuk menjadi guru di lapangan (on the job training) dan off the job training 

di perkuliahan. 

Untuk pelatihan pada mahasiswa calon guru UNNES dilakukan di kelas 

(ini disebut dengan off the job training). Hal ini dilakukan dengan pertama-

tama menyampaikan materi micro teaching. Materi micro teaching yang 

disampaikan meliputi materi-materi yang diajarkan pada siswa SMU yaitu 

seperti Ekosistem, keanekaragaman hayati, prinsip-prinsip klasifikasi, 

Kingdom Plantae, Animalia, pencemaran lingkungan, daur ulang limbah 

organik, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem reproduksi, anabolisme, 

katabolisme, DNA, gen, mutasi, dan Bioteknologi. Materi-materi tersebut 

diberikan sebelum pelaksanaan micro teaching. Semua materi tersebut 

dilakukan sebagai bahan ajaran atau latihan dalam mata kuliah micro teaching 

untuk melatih para calon guru.  
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Menurut para peserta pelatihan (responden penelitian), materi yang 

diberikan oleh dosen sudah terstruktur dengan baik karena dosen melatih 

mahasiswa supaya mereka mendapatkan kesan praktek langsung di lapangan 

yaitu dengan mahasiswa membuat rancangan materi untuk mengajar,  

kemudian mahasiswa mempraktekkan di depan kelas seakan-akan teman-

temannya adalah para peserta didik atau murid saat praktek di lapangan. Arti 

terstruktur dengan baik adalah pada awalnya dosen menjelaskan bagaimana 

cara mengajar dengan baik, menguasai keadaan kelas, membuat rancangan 

materi, selanjutnya peserta micro teaching mempresentasikan materi yang 

akan dipresentasikan menggunakan OHP dalam menyampaikan materi 

dengan baik, jelas dan informatif sehingga para murid dapat memahami 

dengan baik. 

Kemudian setelah itu dilakukan latihan di kelas, ini disebut dengan 

praktek atau on the job training. Pada latihan ini, mengandaikan teman-teman 

kuliah sebagai calon murid. Jadi setiap peserta micro teaching ini diberikan 

kesempatan untuk mempersiapkan materi yang ada untuk kemudian 

menyampaikannya di depan kelas semenarik mungkin. 

Materi yang dipraktekkan memang diperoleh saat micro teaching, 

yaitu meliputi materi bagaimana cara mengajar yang baik, mempersiapkan 

materi yang baik, berinteraksi dengan baik. Dari hasil penyebaran kuesioner 

juga diketahui bahwa 20 orang responden (100%) menyatakan bahwa materi 
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micro teaching telah disampaikan dengan jelas, bahwa sasaran micro teaching 

disampaikan secara jelas pada awal sesi micro teaching, materi micro 

teaching diberikan sebelum pelaksanaan micro teaching, materi micro 

teaching yang diberikan pelatih terstruktur dengan baik, semua materi yang 

diberikan termasuk bahan micro teaching merupakan materi yang dibutuhkan 

dalam pekerjaan. 

 

B. Metode Micro Teaching 

Input kedua adalah metode micro teaching yaitu cara yang digunakan 

untuk mendidik para peserta micro teaching (responden penelitian yaitu 

mahasiswa UNNES calon guru) dalam mendidik calon muridnya. Hal ini 

dilakukan untuk micro teaching di kelas (off the job training). Ditinjau dari 

metode micro teaching, ternyata metode mengajar yang yang diterapkan 

selama ini sudah  baik karena metode yang ada saat ini memang membuat 

peserta micro teaching lebih mudah memahami materi. Hal ini disebabkan 

karena dosen yang mengajar menggunakan tiga metode yaitu : 

1. Metode ceramah: dosen menyampaikan materi kepada  mahasiswa  

bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik kepada peserta 

didik (calon muridnya). 

2. Metode tanya jawab: dosen membuka sesi tanya jawab, bagi 

peserta micro teaching yang belum jelas mengenai materi micro 
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teaching dipersilahkan untuk bertanya sehingga semua peserta 

micro teaching memahami semua materi yang disampaikan dengan 

baik. 

3. Metode diskusi: para mahasiswa diperbolehkan untuk 

mendiskusikan semua hal yang berkaitan dengan materi hari 

tersebut sehingga mereka benar-benar memahami apakah inti dari 

materi yang disampaikan hari itu. 

Selama ini metode pengajaran dilaksanakan dengan baik, dan telah ada 

pedomannya, serta apabila ada peserta yang tidak jelas dapat langsung mengajukan 

pertanyaan. Artinya para peserta dapat memahami materi dengan lebih mudah dan 

memahami apa yang disampaikan oleh dosen dengan baik sehingga mereka dapat 

melakukan praktek mengajar di depan kelas sesuai dengan metode yang diajarkan.  

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dikatakan ditinjau dari input (yaitu 

materi dan metodenya) micro teaching mahasiswa calon guru UNNES Semarang 

telah baik sehingga harus dipertahankan di kemudian hari. Ini dapat dilihat dari 

materi yang sesuai dengan praktek pengajaran di lapangan saat mereka terjun benar-

benar menjadi seorang guru, dan metode yang disampaikan telah baik (yaitu dengan 

metode ceramah, tanya jawab dan diskusi). 
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2. Proses Micro Teaching 

Ditinjau dari proses micro teaching di kelas (off the job training), 

ternyata instruktur yang ditunjuk professional, instruktur tidak didatangkan 

dari luar UNNES tetapi dari dalam UNNES, instruktur bersedia memberikan 

bantuan pada saat diperlukan, jadwal micro teaching tidak mengganggu 

kuliah, kegiatan micro teaching tersusun dengan baik dan lokasi micro 

teaching ditentukan oleh UNNES. Sebagian besar responden (65%) masih 

menganggap bahwa kurang banyak kesempatan untuk mempraktekkan 

ketrampilan yang diajarkan, yaitu mengajar di depan kelas pada saat micro 

teaching dilakukan. 

Instruktur yang ditunjuk profesional, dengan maksud instruktur (dalam 

hal ini adalah dosen pengajar micro teaching) melakukan pekerjaannya yaitu 

mengajar para mahasiswa calon guru UNNES dengan baik dan sesuai dengan 

tuntutan profesi sebagai dosen atau tenaga pengajar, mereka mampu untuk 

menyampaikan materi micro teaching dengan baik sehingga para mahasiswa 

merasa instrukturnya profesional. 

Jadwal micro teaching tidak mengganggu kuliah sebab model micro 

teaching yang diadakan oleh Universitas melalui mata kuliah micro teaching, 

sehingga masuk dalam kegiatan kuliah dan sama sekali tidak mengganggu 

proses perkuliahan yang lainnya. 
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Kegiatan micro teaching untuk  di kelas secara praktek (on the job 

micro training) tersusun dengan baik, dimana mahasiswa diminta untuk 

membuat rancangan materi untuk mengajar, menyampaikan materi, 

mempraktekkan di depan kelas, dan dosen memberikan penilaian. Dengan 

susunan yang terstruktur dan tersusun secara sistematis ini, maka mahasiswa 

akan lebih efektif dalam menjalankan proses pelatihannya. 

Lokasi micro teaching telah ditentukan oleh UNNES dengan 

pertimbangan kerja sama yang selama ini telah dijalin dengan pihak sekolah, 

selain itu untuk mengatasi masalah kesulitan mahasiswa jika mencari lokasi 

sendiri, belum tentu ijin akan diberikan. Jadi untuk memperkecil masalah 

yang mungkin akan muncul jika lokasi micro teaching tidak ditentukan 

UNNES, maka pihak UNNES mengambil jalan tengah yaitu menentukan 

lokasi pelatihannya.  

 

3. Output (Evaluasi Micro Teaching) 

Sedangkan dilihat dari segi evaluasi micro teaching saat di kelas (off 

the job training) dan praktek (on the job training), menurut responden setelah 

micro teaching, untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami tentang 

micro teaching ini dilakukan evaluasi dan tes evaluasi ini membantu mereka 

untuk terlatih atau menjadi lebih terampil. Program micro teaching ini penting 

untuk dilakukan sebab dapat membimbing para mahasiswa calon guru untuk 
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mengatasi cara kesulitan mengajar dan dapat mengetahui cara mengajar yang 

baik dan benar. Evaluasi dilakukan setelah micro teaching berlangsung dan 

evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing. Saat evaluasi berlangsung, para 

peserta dapat mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik, cara 

menyampaikan materi. Dengan adanya tes evaluasi ini peserta micro teaching 

dapat mengetahui dimanakah kelemahan metode mengajar mereka sebagai 

calon guru dengan tepat evaluasi ini akan menjadi masukan yang berharga di 

masa mendatang saat ia menjadi seorang guru yang sesungguhnya, dan 

membantu mereka lebih terlatih atau lebih terampil. 

 

4.2.2. PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) 

1. Proses PPL 

Proses praktek PPL berlangsung selama 1 semester (3 hari di kelas dan 

2,5 bulan di sekolah atau PPL). Instrukturnya  berasal dari dalam UNNES. 

Hal ini disebabkan karena PPL dilakukan sekaligus satu paket dengan mata 

kuliah micro teaching sehingga dosen yang bersangkutan juga merupakan 

instruktur micro teaching dan PPL sehingga penilaian dan evaluasinya dapat 

konsisten. 

Instruktur bersedia memberikan bantuan saat diperlukan artinya pada 

saat mahasiswa calon guru UNNES mengalami kesulitan dalam mengajar, 

mereka dapat meminta bantuan kepada instrukturnya untuk mencari solusi 
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dan instruktur memberikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi, 

sehingga mahasiswa calon guru dapat memecahkan masalah yang 

dihadapinya serta menjalankan tugasnya selama micro teaching dengan baik. 

Untuk PPL (on the job training), lokasi untuk PPL ditentukan oleh 

UNNES, hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan supaya mahasiswa 

tidak kesulitan mencari tempat atau lokasi PPL sendiri, terlebih lagi jika tidak 

ada ijin dari pihak sekolah yang bersangkutan. Maka untuk mengatasi 

masalah ini lokasi untuk PPL ditentukan oleh pihak UNNES. 

Dilihat dari segi praktek pengalaman lapangan (PPL) lokasi praktek 

PPL memang ditentukan oleh UNNES, lokasinya mudah dijangkau, tetapi ada 

beberapa orang responden yang menyatakan lokasinya masih cukup sulit 

dijangkau (ini diutarakan oleh mereka yang lokasi tempat tinggalnya memang 

berjauhan dari lokasi PPL). Tidak dapat dipungkiri ini menjadi permasalahan 

tersendiri yang sulit dipecahkan sebab semua peserta PPL berasal dari lokasi 

tempat tinggal yang berbeda, maka sudah wajar jika ada beberapa dari mereka 

memiliki tempat tinggal yang cukup jauh dari lokasi PPL. 

Kegiatan PPL terstruktur dengan baik. Kegiatannya pertama-tama 

adalah calon guru melakukan observasi tentang keadaan kelas, fasilitas, 

kondisi sekolah kemudian mengajar di kelas. Kesulitan yang dihadapi saat 

mengikuti micro teaching adalah proses adaptasi dengan lingkungan yang 

baru. Pelaksanaan PPL pertama adalah selama 2 minggu untuk observasi 
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kemudian PPL kedua yaitu praktek mengajar selama 2,5 bulan. Kegiatan 

utama yang dilakukan saat mengikuti PPL adalah mengajar di kelas (kegiatan 

utama), dan kegiatan tambahan seperti membantu guru atau staf administrasi 

di sekolah tersebut, mengajar ekstrakulikuler. Tantangan yang muncul pada 

saat PPL antara lain jika ada perbedaan pendapat antara peserta micro 

teaching dengan guru (misalnya: cara mengajar yang berbeda, cara menangani 

murid yang berbeda), dan dari sisi praktek di kelas adalah saat murid 

berbicara sendiri dan tidak memperhatikan karena mereka sulit diatur. 

Adanya dukungan dari pihak sekolah yang ditunjuk membuat proses 

PPL ini semakin mudah. Karena kerja sama yang selama ini telah dijalin 

pihak UNNES dengan sekolah terkait maka pihak sekolah sangat mendukung 

pelaksanaan PPL ini. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan mereka menerima 

mahasiswa calon guru UNNES untuk kerja praktek di tempat mereka dan juga 

mereka bersedia menempatkan guru pendamping juga pada saat PPL 

berlangsung. 

Peserta PPL mendapat teguran bila melakukan kesalahan, artinya jika 

ada mahasiswa calon guru UNNES yang melakukan kesalahan seperti 

melanggar aturan sekolah yang telah ditetapkan, mereka tetap diberikan 

teguran atau peringatan dari pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalkan permasalahan yang timbul selama proses PPL. 
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Waktu yang diberikan untuk praktek dirasa cukup untuk memahami 

cara mengajar yang baik. Hal ini disebabkan karena cukup lamanya proses 

PPL yaitu 2,5 bulan. Jadi dalam waktu tersebut mereka merasa cukup untuk 

mempraktekkan micro teaching pada lapangan untuk menimba pengalaman 

bekerja yang sesungguhnya. Meskipun demikian ada beberapa peserta PPL 

yang menyatakan waktunya masih kurang, ini mereka nyatakan saat masih 

kuliah di kelas. 

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dikatakan bahwa proses PPL 

selama ini berlangsung dengan baik karena selama micro teaching di dalam 

kelas, dosen atau instruktur profesional memberikan penjelasan secara jelas 

sehingga peserta PPL paham apa yang akan dilakukan nanti pada saat praktek 

di sekolah. Lokasi praktek juga ditentukan oleh UNNES sehingga membantu 

mengatasi permasalahan dalam mencari tempat praktek. 

 

2. Evaluasi PPL 

Evaluasi PPL di lapangan (off the job trainig) dilakukan kurang lebih 

satu minggu sebelum PPL berakhir, atau terkadang pada pertemuan keempat 

saat tatap muka mengajar di kelas. Materi evaluasi antara lain adalah 

penyampaian materi, bagaimana berinteraksi dengan murid, cara 

penyampaian materi atau metode.  
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Evaluasi PPL dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

cara mengajar dengan baik dan mengetahui sejauh mana peserta menguasai 

materi yang akan diberikan kepada anak murid. Jika memang materi dapat 

disampaikan dengan baik, maka hasil evaluasinya akan baik, sebaliknya jika 

materi yang akan disampaikan kepada anak murid tidak dapat dikuasai dengan 

baik, maka hasil evaluasinya akan jelek atau buruk. 

Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui apakah peserta memang 

menguasai teknik mengajar. Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang diberikan 

oleh dosen atau instruktur dan dosen pendamping selama proses PPL 

berlangsung. Jika peserta micro teaching kurang memahami materi micro 

teaching, maka dosen atau instruktur dan dosen pendamping memberikan 

masukan kepada peserta sehingga peserta micro teaching dapat lebih 

memahami materi dengan baik. 

Evaluasi performance dilakukan pada akhir kegiatan PPL. Evaluasi 

performance ini bertujuan untuk mengetahui apakah memang selama ini para 

peserta PPL dapat memahami semua hal yang seharusnya mereka ketahui dan 

laksanakan selama proses PPL. Jika mereka dapat menguasai materi dengan 

baik dan menyampaikan materi kepada anak murid dengan jelas, serta 

mengatasi berbagai permasalahan yang timbul selama proses PPL 

berlangsung, maka dapat dikatakan bahwa evaluasi performance-nya akan 

baik. 
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Peserta PPL mendapatkan keterampilan setelah mengikuti kegiatan 

PPL. Dengan mengikuti PPL, para peserta akan dapat semakin meningkatkan 

ketrampilan mengajar, mengetahui metode mengajar yang baik, serta dapat 

mengatasi tantangan yang dihadapi jika ada murid yang membuat masalah, 

misalnya ribut di kelas, tidak menghargai pengajar, dan sebagainya. Manfaat 

dari evaluasi tersebut adalah para peserta dapat termotivasi menjadi lebih 

baik, memperoleh keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jurusan yang 

diambil. Manfaat bagi responden di masa yang akan datang setelah mengikuti 

PPL ini adalah  memiliki pengalaman mengajar di sekolah. Faktor pendukung 

dari kegiatan PPL adalah dosen pembimbing. Para peserta PPL dapat 

menceritakan kesulitan yang mereka alami kepada dosen pembimbing dan 

mengetahui solusi dari kesulitan yang dihadapi peserta. Masalah yang 

dirasakan mahasiswa calon guru pada saat PPL di lapangan antara adanya 

tambahan biaya yang dikeluarkan untuk fotokopian materi dan soal-soal.  

 

Jika dikaitkan dengan teori yang ada, ternyata ditinjau dari input micro 

teaching (yaitu materi dan metode), proses, dan output (hasil) dari micro teaching dan 

PPL, selama ini para mahasiswa calon guru UNNES telah mendapatkan pelatihan 

atau micro teaching dan PPL yang baik, dengan materi yang diajarkan oleh tenaga 

pengajar profesional (dosen pembimbing), metode yang sesuai sehingga mereka 

mengerti terhadap apa yang disampaikan dosen. Sehingga proses micro teaching dan 
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PPL berlangsung dengan lancar dengan bantuan dosen pendamping di lapangan. Pada 

akhirnya menghasilkan output yang optimal yaitu para calon guru yang memahami 

cara mengajar yang sesuai dan dapat mengetahui tantangan yang akan mereka hadapi 

saat mengajar di sekolah, sehingga mereka dapat memperbaiki diri di masa 

mendatang. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa micro teaching berguna 

atau efektif untuk dipraktekkan pada saat PPL. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              41  

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Evaluasi micro teaching mahasiswa calon guru UNNES ditinjau dari 

micro teaching di kelas (off the job training) dan praktek di kelas (on 

the job training) ditinjau dari materi micro teaching sudah sesuai 

dengan yang diajarkan di praktek PPL dan di dunia kerja, materi 

terstruktur dengan baik dan diberikan sebelum pelaksanaan micro 

teaching.  

2. Metode micro teaching yang digunakan membuat peserta mudah 

memahami materi melalui metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. 

Ini semuanya disampaikan pada saar perkuliahan micro teaching. 

3. Proses micro teaching untuk di kelas (off the job training) dan praktek 

di kelas (on the job training) dilakukan oleh instruktur yang 

profesional dan berasal dari dalam UNNES, jadwal kegiatan micro 

teaching berjalan dengan baik, lokasinya juga ditentukan oleh 

UNNES.  
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4. Ditinjau dari PPL (on the job training), kegiatan PPL terstruktur 

dengan baik, ada dukungan dari pihak sekolah, peserta mendapat 

teguran jika melakukan kesalahan, dan waktu yang diberikan cukup 

untuk memahami cara mengajar yang baik.  

5. Evaluasi PPL (on the job training) dilakukan oleh dosen pembimbing 

dan dilakukan pada akhir kegiatan PPL, setelah mengikuti kegiatan 

PPL ini peserta micro teaching merasa mendapatkan ketrampilan 

yang lebih baik, khususnya dalam hal ketrampilan mengajar pada saat 

nantinya bekerja di lapangan. 

6. Materi yang diperoleh peserta pada saat micro teaching dan metode 

yang diajarkan sangat berguna pada saat PPL karena peserta terlebih 

dahulu memiliki gambaran tentang praktek kerja lapangan dengan 

terlebih dahulu mempraktekkannya di kelas. Jadi antara micro 

teaching dan PPL sangat berhubungan erat dan berguna bagi peserta 

oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa micro teaching sangat berguna 

atau efektif bagi peserta saat mereka menjalani masa PPL. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah:  
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1. Sebaiknya pihak UNNES dapat menambah hari micro teaching jika 

peserta merasa prakteknye masih kurang, sehingga peserta micro 

teaching akan dapat lebih memahami materi micro teaching. 

2. Bagi pihak sekolah penyelenggara: dapat dilakukan kerja sama dengan 

pihak sekolah penyelenggara dengan lebih baik, serta memberikan 

penilaian yang adil terhadap peserta pelatihan. Selain itu juga dapat 

menjadi tempat bagi para peserta pelatihan untuk nantinya bekerja di 

sekolah tersebut. 

3. Bagi responden (peserta pelatihan): sebaiknya dapat menggunakan 

kesempatan micro teaching dan PPL ini dengan sebaik-baiknya untuk 

memaksimalkan pengalaman kerja sebagai persiapan saat terjun di 

dunia kerja nantinya. 

4. Bagi penelitian sejenis: penelitian ini masih memiliki keterbatasan, 

yaitu karena hanya melihat dari kegiatan yang dilakukan pada saat 

micro teaching dan PPL, maka untuk penelitian dengan topik serupa 

di masa mendatang dapat dilakukan analisis deskriptif kualitatif 

secara lebih mendalam. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Materi 

1. Apakah materi yang diberikan oleh dosen sudah terstruktur dengan baik ? 

Seperti apa ? 

2. Bagaimanakah penyusunan jadwal pelaksanaan micro teaching ? 

3. Materi yang dipraktekan, apakah diperoleh saat micro teaching ? Misalnya 

apa ? 

Method 

1. Bagaimanakah metode mengajar yang diterapkan selama mengikuti micro 

teaching ? 

2. Apakah selama ini metode tersebut telah efektif ? Apa alasannya ? 

3. Apakah dengan metode yang ada saat ini membuat Anda lebih mudah 

memahami materi ? 

Proses micro teaching 

1. Dari mana asal instruktur traning ? 

2. Bagaimana model micro teaching yang diadakan oleh Universitas ? 

3. Apakah lokasi micro teaching ditentukan oleh UNNES atau mencari 

sendiri ? 

4. Apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat micro teaching berlangsung ? 

5. Kesulitan apa yang anda hadapi pada saat mengikuti micro teaching ? 

6. Berapa hari proses micro teaching dilakukan ? 



Evaluasi micro teaching 

1. Menurut anda, pentingkah adanya program micro teaching ? 

2. Apakah ada evaluasi setelah micro teaching berlangsung ? 

3. Apa yang anda peroleh pada saat evaluasi berlangsung ? 

4. Siapa yang mengevaluasi micro teaching ? 

Proses Praktek Pengalaman Lapangan 

1. Apakah lokasi praktek ditentukan oleh UNNES ? 

2. Berapa lama anda melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan ? 

3. Apa saja kegiatan yang tercakup dalam Praktek Pengalaman Lapangan ? 

4. Pada saat anda praktek mengajar, kesulitan apa yang dihadapi ? 

Evaluasi Praktek pengalaman Lapangan 

1. Kapan evaluasi terhadap peserta praktek pengalaman lapangan ? 

2. Apa saja yang dievaluasi dari peserta Praktek Pengalaman Lapangan ? 

3. Menurut anda, apa manfaat secara langsung dari evaluasi tersebut ? 

4. Apakah anda memperoleh keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan 

jurusan yang anda ambil ? 

5. Apa manfaat bagi anda untuk dimasa yang akan datang setelah mengikuti 

PPL ini? 

Faktor pendukung dan penghambat pada saat PPL  

1. Apakah anda mendapat dukungan dari dosen pendamping ? 

2. Apa saja yang menjadi penghambat PPL ? 

 

 



KUESIONER PENELITIAN 

 

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul ”Evaluasi Micro 

teaching Mahasiswa Calon Guru UNNES” maka saya mohon kesediaan 

Sdr/ Sdri untuk mengisi kuesioner ini. Semua informasi yang terkumpul 

akan disajikan secara umum, sebagai ringkasan dari hasil analisis yang 

akan dilaporkan dan dijamin kerahasiannya sesuai dengan kode etik 

penelitian. Atas kesediaan Sdr/ Sdri, saya ucapkan terima kasih. 

Identitas responden 

Nama                : 

IPK (boleh tidak diisi) 

Jenis Kelamin   : 

             
No Pertanyaan Ya Tidak 
 Materi micro teaching   

1 Sasaran micro teaching yang disampaikan secara 

jelas pada awal sesi micro teaching 

  

2 Materi micro teaching diberikan sebelum 

pelaksanaan micro teaching 

  

3 Materi micro teaching yang diberikan pelatih 

terstruktur dengan baik 

  

4 Semua materi yang diberikan termasuk bahan- bahan 

micro teaching merupakan materi yang dibutuhkan 

dalam pekerjaan 

  



 Metode micro teaching   

4 Metode mengajar yang diterapkan selama mengikuti 

micro teaching baik 

  

5 Tingkat keefektifan metode tersebut tinggi   

6 Metode yang ada saat ini membuat saya  lebih mudah 

memahami materi 

  

 Proses micro teaching    

7 Instruktur yang ditunjuk profesional    

8 Instruktur didatangkan dari luar UNNES    

9 Instruktur bersedia memberi bantuan pada saat 

diperlukan  

  

10 Jadwal micro teaching tidak mengganggu kuliah   

11 Kegiatan micro teaching tersusun dengan baik   

12 Ada cukup banyak kesempatan untuk mempraktekan 

keterampilan yang diajarkan 

  

13 Lokasi micro teaching ditentukan oleh UNNES   

 Evaluasi micro teaching   

14 Setelah micro teaching diadakan evaluasi, untuk 

mengetahui sejauh mana peserta memahami tentang 

PPL 

  

15 Tes evaluasi membantu saya terlatih atau terampil 

 

  



 Praktek Pengalaman Lapangan   

16 Lokasi praktek ditentukan UNNES   

17 Lokasi praktek mudah dijangkau   

18 Kegiatan PPL terstruktur dengan baik   

19 Ada dukungan dari pihak sekolah yang ditunjuk 

untuk membantu peserta PPL apabila mengalami 

kesulitan 

  

20 Peserta mendapat teguran apabila melakukan 

kesalahan 

  

21 Waktu yang diberikan untuk praktek dirasa cukup 

untuk memahami cara mengajar yang baik 

  

 Evaluasi PPL   

25 Evaluasi performance dilakukan pada akhir kegiatan 

PPL 

  

26 Anda mendapatkan keterampilan setelah mengikuti 

PPL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN (WAWANCARA) 
 
 
 

Responden 1: 

Materi: 

1. Sudah. Mahasiswi langsung praktek di depan kelas, jadi teman-teman 

menjadi seperti murid. 

2. Semester 7 ada PPL. 

3. Ya, misalnya: pelajaran mikro teaching dan sudah termasuk dalam kuliah. 

 

Method: 

1. Sangat terstruktur dan harus benar-benar diberikan kepada mahasiswi. 

2. Ya, karena sudah pernah diajarkan di mata kuliah. 

3. Ya. 

 

Proses Micro teaching: 

1. Dari dosen UNNES sendiri. 

2. Mikro teaching. 

3. Ditentukan dari kampus. 

4. Cara mengajar, diskusi, praktek mengajar di depan kelas. 

5. Cara memberikan materi kepada teman kita, kadang ada yang tidak serius 

jadi mental kita juga diuji. 

6. 1 semester. 

 

Evaluasi Micro teaching: 

1. Penting, karena kita tahu bagaimana PPL sebenarnya, sudah pernah 

menghadapi orang banyak, mempersiapkan LCD atau materi. 

2. Ada. 

3. Bagaimana cara mengajar yang baik, cara menyampaikan materi, apa yang 

akan diberikan besok. 



4. Dosen pembimbing. Ada juga guru pamong sebagai pendamping, dan juga 

memberikan nilai. 

 

Proses PPL: 

1. Ya.   

2. 3 bulan, tiap hari, terus setelah itu baru dievaluasi. 

3. Kegiatan belajar mengajar di sekolah, ekstrakulikuler. Jadi seperti guru 

beneran. 

4. Mengendalikan siswa di dalam kelas, karena dianggap masih baru jadi 

siswa mengabaikan. Kalau saya mengajar di SMK. 

 

Evaluasi PPL: 

1. 1 minggu sebelum jadwal PPL berakhir. 

2. Cara mengajar, materi yang diberikan kepada siswa. Pertama kali guru 

pamong mendampingi jadi tahu kemampuan kita. 

3. Membuat kita tahu bahwa kita praktek mengajar sudah benar atau tidak. 

Jadi karena nanti ada guru pamong maka ia akan tahu kemampuan kita dan 

kekurangannya di mana. 

4. Ya. 

5. Setidaknya kita sudah pernah mengajar di depan siswa banyak dan mental 

teruji, terlatih, biar tidak kaget. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat PPL: 

1. Ya, sangat mendukung. Dosen jadi dosen pembimbing kita. 

2. Tempat PPL, jarak, dan kalau saya saat itu guru pamong saya galak. 

 

 

 

 

 

 



Responden 2: 

Materi: 

1. Ya, sudah. Misal: di depan kelas bagaimana, cara membuat materi 

bagaimana, kita dapatkan semua itu 

2. Dari 1 semester khusus untuk PPL. 

3. Ya, ada misalnya karena ada mata kuliah khusus untuk itu, yaitu mikro 

teaching. 

 

Method: 

1. Sangat terstruktur dan harus benar-benar diberikan kepada mahasiswa. 

2. Ya, karena sudah termasuk di mata kuliah, tidak perlu cari waktu lain. 

3. Ya, pasti. 

 

Proses Micro teaching: 

1. Dari dosen UNNES sendiri. 

2. Model mikro teaching, ditentukan dari kampus. 

3. Dari UNNES. 

4. Cara mengajar, diskusi, praktek mengajar di depan kelas. 

5. Belum ada, soalnya jelas banget. 

6. 1 semester. 

 

Evaluasi Micro teaching: 

1. Penting banget, karena untuk membimbing saat PPL di sekolah kita dapat 

mengatasi kesulitan yang ada. 

2. Ada. 

3. Cara mengajar yang baik dan benar. 

4. Dosen pembimbing. 

 

Proses PPL: 

1. Ya, dari UNNES. 

2. 3 bulan. 



3. Cara ngajar di sekolah, ekstrakulikuler.  

4. Ngatur anak-anak itu sendiri, suka ribut, ngomong sendiri saat 

diterangkan. 

 

Evaluasi PPL: 

1. Kurang lebih 1 minggu sebelum PPL selesai. 

2. Cara mengajar, materi yang diberikan, media saat mengajar. 

3. Kita jadi tahu selama kita praktek mengajar sudah benar atau belum.  

4. Ya. 

5. Setidaknya kita sudah pernah mengajar di depan siswa, mengasah mental. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat PPL: 

1. Ya. Kalau ada kesulitan, dosen kasi solusi, misal: cara memberi materi 

kurang lalu diperbaiki. 

2. Tempat PPL jauh, kadang guru pamong ada yang susah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 3: 

Materi: 

1. Sudah, dosen memberikan pengarahan pada mahasiswa atau calon guru 

tentang apa saja yang dilakukan saat proses belajar mengajar. 

2. Dilakukan dosen supaya calon guru melaksanakan micro teaching. 

3. Sebagian besar ya. Misal: bagaimana cara membuat rencana pengajaran, 

bagaimana menyiapkan materi, membuat sebuah pengajaran yang baik dan 

terstruktur. 

 

Method: 

1. Metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. 

2. Efektif, karena ketiganya bisa terlaksana dengan baik karena sudah ada 

standar dari pemerintah kota kita tinggal melaksanakan. 

3. Ya. 

 

Proses Micro teaching: 

1. Biasanya dalam tiap Fakultas ada 1 atau 2 dosen yang khusus 

menanganinya. 

2. Membuat sebuah rancangan pembelajaran kemudian dipresentasikan, 

kemudian dosen memberikan penilaian. 

3. UNNES telah menunjuk beberapa sekolah untuk dijadikan sebagai tempat 

micro teaching. 

4. Pertama-tama setelah sekolah ditentukan, 2 minggu calon guru melakukan 

observasi tentang keadaan kelas, fasilitas, kondisi sekolah. Minggu ketiga 

baru mulai proses pengajaran dalam kelas. 

5. Kesulitan dalam proses adaptasi. 

6. 2-3 hari di Universitas, di sekolah 3 bulan. 

 

Evaluasi Micro teaching: 

1. Penting karena ketika calon guru jika tidak micro teaching dia tidak punya 

pengalaman, jadi micro teaching adalah sebuah dasar yang penting. 



2. Ada, dosen dan guru sekolah akan memberikan kritik dan masukan pada 

calon guru yang mengajar. 

3. Pengalaman mengajar agar lebih baik dan mudah dimengerti oleh siswa. 

4. Dosen dan guru pelajaran tersebut. 

 

Proses PPL: 

1. Ya. 

2. PPL pertama 2 minggu, PPL kedua yaitu pengajaran langsung selama 2,5 

bulan. 

3. Kegiatan utama mengajar. Ada kegiatan lain seperti membantu 

administrasi sekolah dan membantu kegiatan g uru lain.  

4. Kesulitan pasti ada, yaitu beda pendapat antara calon guru dengan 

gurunya. Kalau di kelas kesulitannya siswa yang ribut. 

 

Evaluasi PPL: 

1. Biasanya setelah beberapa kali mengajar (3 kali), pada saat keempat 

kalinya dilakukan evaluasi. 

2. Penyampaian materi, bagaimana kita berinteraksi dengan murid, cara 

penyampaian metode kita. 

3. Kita akan termotivasi menjadi yang lebih baik atau semaksimal mungkin, 

supaya tujuan pembelajaran tercapai.  

4. Ya, karena setelah PPL selesai saya berani mengagjar di sekolah-sekolah 

(biasanya sebagai guru baru). 

5. Bisa mengajar. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat PPL: 

1. Ya, dosen pendamping seperti orang tua dalam PPL, kita bisa sharing 

kesulitan saat PPL dan mencari solusi terbaik. 

2. Biaya karena saya mengajar bersama tim 10 kelas (ada biaya fotokopi, 

membuat soal mata pelajaran yang diambil), dan UNNES tidak 

memberikan bantuan biaya sama sekali. 



Responden 4: 

Materi: 

1. Ya, dosen memberikan pengarahan tentang bagaimana memberi, 

menyampaikan materi belajar mengajar. 

2. Dibuat oleh dosen masing-masing jurusan. 

3. Ya, misal: bagaimana membuat perancangan materi, bagaimana cara 

mengajar yang baik. 

 

Method: 

1. Metode ceramah sambil jawab atau diskusi. 

2. Ya, karena telah terlaksana dengan baik dan kita bisa bebas bertanya bila 

ada yang kurang dimengerti. 

3. Ya. 

 

Proses Micro teaching: 

1. Dari dosen UNNES. 

2. Membuat rancangan pembelajaran, kemudian kita mempraktekkan di 

depan kelas. 

3. Ya. 

4. Melakukan observasi setelah itu baru mengajar di kelas-kelas. 

5. Ada, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. 

6. Dari micro teaching sampai PPL berlangsung 1 semester (di kelas 3 hari 

dan 3 bulan saat PPL). 

 

Evaluasi Micro teaching: 

1. Penting, ketika calon guru tidak memiliki wawasan cara mengajar yang 

baik maka butuh micro teaching. 

2. Ada. Dosen dan guru akan memberi masukan dan kritik saat evaluasi. 

3. Pengetahuan cara mengajar yang baik dan menjadi guru yang disukai oleh 

murid-murid. 

4. Dosen dan guru pelajaran tersebut. 



Proses PPL: 

1. Ya. 

2. PPL 1: 2 minggu, PPL 2: 2,5 bulan. 

3. Mengajar dan mengikuti kegiatan guru-guru di sana.  

4. Ada, perbedaan pendapat antara guru dengan kita. 

 

Evaluasi PPL: 

1. Guru yang menentukan. 

2. Penyampaian materi pada murid, interaksi di kelas. 

3. Ya. 

4. Kita jadi termotivasi jadi guru yang lebih baik, agar tujuan pembelajaran 

tercapai dengan baik juga. 

5. Dapat mengajar di sekolah sebagai guru pembantu. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat PPL: 

1. Ya, disana kita bisa diskusi cara mengajar dan membantu ketika kita 

mengalami kesulitan. 

2. Biaya-biaya yang menunjang pembelajaran, seperti: fotokopi, jarak 

tempuh sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 5: 

Materi: 

1. Ya, seperti cara mengajar dengan baik, membuat materi yang akan dibahas 

di kelas. 

2. 1 semester khusus PPL dan dibuat oleh dosen masing-masing jurusan. 

3. Ya, misal: dosen menerangkan bagaimana cara membuat rancangan 

pembelajaran, mengendalikan kelas. 

 

Method: 

1. Metode ceramah, diskusi dan materi harus benar-benar dimengerti peserta 

agar peserta dapat mengajar. 

2. Ya, sebab bila peserta ingin bertanya dapat langsung ditanyakan. 

3. Ya. 

 

Proses Micro teaching: 

1. Dari UNNES. 

2. Saat micro teaching, peserta membuat rancangan dan mempraktekkan. 

3. Ya, ditentukan dari UNNES. 

4. Cara mengajar, diskusi di depan kelas. 

5. Kita harus bisa beradaptasi dengan guru dan murid dengan cepat. 

6. 1 semester (micro teaching 3 hari, praktek PPL 3 bulan). 

 

Evaluasi Micro teaching: 

1. Penting. Ini merupakan suatu pembelajaran untuk membina peserta PPL. 

2. Ya, untuk memberi masukan-masukan mengenai cara mengajar di 

skeolah-sekolah yang telah ditunjuk. 

3. Bagaimana cara mengajar yang baik, mengendaliakn muraid-murid. 

4. Dosen pembimbing. 

 

Proses PPL: 

1. Ya. 



2. 3 bulan. 

3. Selain mengajar di kelas, juga membantu guru-guru membuat soal dan 

ikut kegiatan ekstrakulikuler. 

4. Apabila ada anak yang tidak memperhatikan pelajaran dan terkadang 

anak-anak masih menanggap kita bukan guru. 

 

Evaluasi PPL: 

1. Guru dan dosen yang menentukannya. 

2. Cara mengajar dan cara menyampaikan materi. 

3. Kita menjadi tahu apakah kita sudah bisa mengajar atau belum. 

4. Ya. 

5. Sudah pernah meraasakan bagaimana mengajar. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat PPL: 

1. Ya, dosen pendamping sangat membantu jika kita mengalami kesulitan. 

2. Dana, karena dari masing-masing peserta, apalagi jika jarak jauh akan ada 

dana tambahan untuk transport, belum lagi ada biaya untuk fotokopi soal-

soal atau materi. 
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