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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perencanaan pembelajaran merupakan bidang ilmu pendidikan sebagai 

sarana yang diharapkan mampu membantu kinerja mahasiswa untuk menyiapkan 

dirinya sebagai calon guru yang bisa bekerja berdasarkan profesinya. Perencanaan 

pembelajaran adalah salah satu Mata Kuliah Keahlian Profesi (MKKP) di kampus 

Universitas Pendidikan Indonesia yang menjadi salah satu Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan (Kurikulum UPI, 2011). Perencanaan pembelajaran 

mencakup tentang persiapan proses pembelajaran, administrasi belajar, materi 

yang akan disampaikan serta komponen-komponen penilaian atau evaluasi yang 

digunakan dalam praktik pembelajaran. Mata kuliah ini diharapkan menjadi bekal 

mahasiswa calon guru untuk bisa memenuhi tugas-tugas yang sering dilaksanakan 

seorang guru, juga sebagai sarana mempersiapkan pengetahuan keguruan dalam 

hal mempersiapkan proses pembelajaran.    

Membentuk mahasiswa untuk siap menjadi guru tidak hanya dibekali oleh 

teori pengetahuan tentang kompetensi keguruan saja tetapi dengan memberikan 

kesempatan mencari pengalaman praktik mengajar langsung di sekolah. Hal ini 

guna meningkatkan kualitas kepercayaan diri mahasiswa ketika suatu hari nanti 

menjadi seorang guru. Mata kuliah program pengalaman lapangan (PPL) 

merupakan salah satu program praktik mengajar di sekolah. PPL merupakan 

wadah bagi mahasiswa untuk mentrasfer dan mempraktekan ilmu pengetahuan 

yang diperolehnya selama perkuliahan, serta sebagai sarana praktik mengajar 

secara langsung di sekolah. Hal ini diharapkan agar mahasiswa praktikan dapat 

meningkatkan hardskill dan softskill secara aplikatif termasuk didalamnya 

kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran.  

Proses pelaksanaan PPL diharapkan agar mahasiswa berlatih mengajar dan 

menerapkan pengetahuan yang dimiliknya dalam proses pembelajaran. 
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Mahasiswa dituntut melakukan administrasi pendidikan, menyiapkan bahan ajar 

serta materi yang akan disampaikan hingga proses menilai siswa untuk melihat 

kemampuan dan hasil belajar siswa. Hal ini berdasarkan dari mata kuliah 

perencanaan pembelajaran yang mahasiswa peroleh selama perkuliahan. 

Keterkaitan mata kuliah ini diharapkan mampu mengintegritaskan proses 

pembelajaran dan pelaksanaan mahasiswa melakukan praktik mengajar.  

Namun pada kenyataanya tidak semua mahasiswa menjalankan dengan 

baik proses PPL dengan bekal pengetahuan dari mata kuliah perencanaan 

pembelajaran ini. Pelaksanaan mahasiswa mengajar pun tidak selamanya berjalan 

lancar, sama halnya dalam persiapan administrasi pendidikan baik dalam 

persiapan materi bahan ajar, rpp dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan 

penelitian pendahuluan yang dilaksanakan, yaitu dengan melakukan wawancara 

kepada mahasiswa yang telah mengikuti program PPL di berbagai sekolah dan 

telah memperoleh mata kuliah perencanaan pembelajaran. 

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada 15 orang 

responden mahasiswa yang telah melaksanakan progam PPL menyatakan bahwa 

masih adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan praktik 

mengajar pada saat PPL. Kendala yang dihadapi diantaranya dalam pembuatan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),  penampilan mengajar pada saat di 

depan kelas dan menentukan materi bahan ajar yang akan disampaikan kepada 

peserta didik. Selain itu banyak kendala yang dihadapi dalam menggunakan dan 

mempelajari kurikulum yang diterapkan di sekolah dimana terdapat perbedaan 

antara yang dipelajari pada saat perkuliahan dengan yang digunakan sewaktu 

PPL.  

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan masih terdapat kendala 

yang dihadapi mahasiswa dalam praktik mengajar pada pelaksanaan PPL 

khususnya dalam persiapan administrasi pengajaran baik dalam hal penyusunan 

RPP, materi bahan ajar ataupun penampilan mengajar. Selain itu berdasarkan hasil 

wawancara langsung dengan salah satu tim pelaksana PPL dari Univercity Center 

UPI menyatakan bahwa bekal mahasiswa praktikan masih dirasa kurang apalagi 

dalam hal penampilan mengajar dikarenakan pembelajaran microteaching  tidak 

diperoleh sepenuhnya selama perkuliahan.  
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Menurut Yanita (2014), Praktik PPL menuntut mahasiswa untuk dapat 

menerapkan semua kompetensi yang dimilikinya termasuk didalamnya 

kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor secara terintegrasi untuk 

menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik. Apabila dilihat dari tujuannya, 

Direktorat Akademik UPI  (2015), menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan 

PPL adalah untuk melatih dan mempersiapkan mahasiswa calon guru 

mengaplikasikan ilmu keguruan dan bidang studinya dalam pengajaran 

pendidikan di sekolah agar bisa menjadi pendidik yang profesional. Namun 

apabila ilmu pengetahuan mengenai perencanaan pembelajaran sebagai dasar 

dalam pengajaran masih dirasa kurang, kemungkinan pelaksanaan PPL tersebut 

akan mengalami banyak kendala dan dikhawatirkan akan mempengaruhi 

pelaksanaan mahasiswa dalam mengajar.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran mata kuliah perencanaan pembelajaran terhadap pelaksanaan 

mahasiswa praktik mengajar pada Program Pengalaman Lapangan. Sehingga 

diharapkan dapat diketahui pelaksanaan praktik mengajar mahasiswa. Oleh karena 

itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “EVALUASI 

PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI 

AGROINDUSTRI TAHUN AKADEMIK 2016”. 

B. Batasan Masalah  

 Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan mahasiswa 

praktikan dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan proses mengajar 

di dalam kelas selama pelaksanaan program pengalaman lapangan. Sekolah yang 

digunakan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMK PPN Lembang 

dan SMK PPN Tanjungsari. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembuatan RPP pada program PPL mahasiswa prodi 

Pendidikan Teknologi Agroindustri UPI di SMK PPN Lembang dan SMK 

PPN Tanjungsari? 
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2. Bagaimana pelaksanaan praktik mengajar pada program PPL mahasiswa 

prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri UPI di SMK PPN Lembang dan 

SMK PPN Tanjungsari? 

3. Bagaimana kegiatan mahasiswa prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri 

UPI selama PPL di SMK PPN Lembang dan SMK PPN Tanjungsari? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada masalah dari latar belakang 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) pada program PPL mahasiswa prodi Pendidikan 

Teknologi Agroindustri UPI. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik mengajar pada program PPL 

mahasiswa prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri UPI. 

3. Untuk mengetahui kegiatan mahasiswa prodi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri UPI selama melaksanakan PPL.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berdasarkan tujuan yang ingin 

dicapai yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan 

baru tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran dan memberikan informasi 

mengenai bagaimana pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan mahasiswa 

prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri UPI serta melatih penulis untuk 

senantiasa berkarya dengan tulisan guna mencari pengalaman dalam 

keterampilan menulis karya tulis ilmiah.  

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan bagi 

universitas untuk perbaikan sistem pendidikan yang dilaksanakan terutama dalam 

hal pemberian mata kuliah perencanaan pembelajaran dan Program Pengalaman 

Lapangan yang dilaksanakan serta diharapkan universitas mengetahui 



5 
 

 
 

pelaksanaan mahasiswa praktik mengajar langsung di sekolah pada Program 

Pengalaman Lapangan.  

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan yang peneliti lakukan meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN.  

Bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang penelitian, identifikasi dan 

rumusan masalah yang diteliti, tujuan yang ingin dicapai dan manfaat dari 

penelitian yang dilaksanakan serta sistematika penulisan yang peneliti lakukan.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA.  

Bab ini menjelaskan tentang landasan teoretis yang relevan terhadap topik 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian guna mendukung dan memperkuat 

kajian dan hasil dari penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN.  

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian. populasi dan sampel, 

desain penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, 

teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.  

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian berupa data yang sudah diolah 

serta pembahasannya. Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai jawaban 

dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.  

Bab ini menjelaskan tentang beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang 

diperoleh serta saran yang sifatnya membangun bagi peneliti ataupun bagi 

universitas.  


