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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar BelakangPenelitian 

Universitas Pendidikan Indonesia merupakan perguruan tinggi yang ruang 

lingkupnya pada bidang kependidikan berupaya untuk membekali para 

mahasiswanya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sesuai 

dengan bidang studi. Pemberian ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya diperoleh 

dari bangku perkuliahan saja, tetapi juga bekal pengalaman yang diperoleh 

melalui Program Pengalaman Lapangan (PPL). 

PPL bagi mahasiswa calon guru memiliki peranan yag sangat penting 

dimana mahasiswa belajar bagaimana berkinerja sebagai pendidik (guru) 

profesional. PPL bagi mahasiswa S1 kependidikan bertujuan untuk memberi 

pengalaman awal dalam menjalankan pembelajaran. Pengembangan awal ini 

sangat penting untuk membangun kompetensinya lebih lanjut.  

PPL didefinisikan sebagai proses pembelajaran spesifik tentang dunia 

profesi pendidikan sekolah, dimana mahasiswa melakukan pengamatan secara 

cermat, berbuat dan berpartisipasi untuk memantapkan kompetensi akademik 

yang digelutinya, mengembangkan identitas profesi serta memberikan bekal 

pengalaman dasar penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik dibawah 

supervisi yang efektif dari dosen pembimbing dan guru pamong.  

Salah satu syarat mahasiswa bisa melaksanakan PPL adalah mahasiswa 

telah lulus Mata Kuliah Keahlian Profesi (MKKP), adapunMKKP yaitu: Belajar 

dan Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Perencanaan Pembelajaran, Media 

Pembelajaran, dan Metode Penelitian Pendidikan. 

Setelah mengontrak dan lulus MKKP mahasiswa diharapkan siap untuk 

melaksanakan PPL. Siap dalam artian mahasiswa mengetahui bagaimana cara 

menjadi seorang pendidik yang mempunyaikompetensiuntukmenjadiseorang 

pendidik. Baik itu dari segibagaimana persiapan sebelum mengajar, cara mengajar 

yang benar, metode ajar yang digunakan, media yang digunakan dan cara 

mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. 
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Melihat dari beberapa kasus ada beberapa mahasiswa yang tidak 

melaksanakan PPL sesuai jadwal yang di tentukan oleh prodi PTB DPTS FPTK 

upi, tentunya itu didasarkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal mahasiswa 

tersebut maupun eksternal mahasiswa. salah satu faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa untuk melaksanakan PPL di SMK dikarenakan mahasiswa tidak 

menguasai materi-materi dari hasil pembelajaran MKKP. Berdasarkan latar 

belakang dan realita di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disusun 

dalam bentuk skripsi dengan judul “KONTRIBUSI HASIL BELAJAR MATA 

KULIAH KEAHLIAN PROFESI TERHADAP KESIAPAN 

MAHASISWAUNTUK MENGIKUTI PPL DI SMK” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa identifikasi 

banyaknya mahasiswa yang belum siap melaksanakan PPl di SMK baik itu dari 

kepribadian mahasiswa, pengetahuan mahasiswa mengenai PPL, ilmu-ilmu 

tentang keguruan di SMK kemampuan interaksi antara mahasiswa PPL dengan 

peserta didik di SMK maupun pendidik dan tenaga kependidikan di SMK. 

Dari indikator diatas yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini 

adalah kontribusi hasil belajar mata kuliah keahlian profesi terhadap kesiapan 

mahasiswa untuk megikuti PPL di SMK. Maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar mata kuliah keahlian profesi prodi PTB? 

2. Bagaimana kesiapan mahasiswa untuk mengikuti PPL di SMK? 

3. Seberapa besar kontribusi hasil belajar mata kuliah keahlian profesi 

terhadap kesiapan mahasiswa untuk mengikuti PPL di SMK? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui hasil belajar mata kuliah keahlian profesi mahasiswa prodi 

PTB 
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2. Mengetahui seberapa besar kesiapan mahasiswa utnuk mengikuti PPL 

di SMK 

3. Mengetahui kontribusi hasil belajar mata kuliah keahlian profesi 

terhadap kesiapan mahasiswa untuk melaksanakan PPL di SMK 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain: 

1. Dari Segi Kebijakan 

Dilihat dari adanya beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti PPL 

dengan jadwal yang sudah di tentukan, sehingga mahasiswa tersebut 

mengalami keterlambatan untuk menyelesaikan studinya, untuk itu 

perlu di adakan penelitian dari segi kesiapan mahasiswa untuk 

mengikuti PPL di SMK. Sehingga bermanfaat sebagai bahan evaluasi 

mengenai kesiapan mahasiswa untuk mengikuti PPL di SMK. 

2. Dari Segi Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif atau sudut 

pandang terhadap kesiapan mahasiswa untuk melaksanakan PPL di 

SMK. Sehingga untuk selanjutnya tidak ada mahasiswa yang terlambat 

melaksanakan PPL di SMK dikarenakan ketidak siapan mahasiswa di 

tinjau dari hasil belajar MKKP.  

 

1.5. SistematikaPenulisan 

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini penulis mengungkapkan latar 

belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penelitian, dan struktur penelitian.  

Bab II Kajian Teori dan Hipotesis. Pada bagian ini dibahas tentang 

landasan teoritis dan empiris yang mendasari variabel-variabel dalam penelitian 

sebagai tolak ukur berpikir dalam penelitian ini, anggapan dasar, dan hipotesis. 
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Bab III Metode Penelitian. Bab ini mengemukakan metode penelitian 

yang digunakan untuk mendukung pengolahan data yang dikumpulkan selama 

penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menyajikan uji coba alat 

pengumpulan data, hasil pengolahan data dan penafsiran data. 

Bab V Kesimpulan dan Saran. Pada bagian ini penutup penulisan 

mencoba memberikan simpulan implikasi dam rekomendasi  sebagai akhir 

dari tulisan ini. 

 


