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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Teknologi Agroindustri merupakan salah satu program studi 

yang ada di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas 

Pendidikan Indonesia dengan jenjang S-1 kependidikan. Program Studi 

Pendidikan Teknologi Agroindustri fokus kepada teknologi pengolahan hasil 

pertanian. Kurikulum dirancang sedemikan rupa sehingga lulusannya 

memiliki wawasan dan keahlian di bidang pendidikan juga keterampilan di 

bidang teknologi pengolahan hasil pertanian.  

Salah satu tujuan dari program studi ini adalah menghasilkan tenaga 

pendidik untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian dengan 

konsentrasi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) yang kompeten 

serta memiliki kemampuan akademik dan profesional. 

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003 Pasal 15; Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu. Salah satu program yang harus dilakukan oleh mahasiswa 

dalam mengaplikasikan kemampuannya adalah dengan melaksanakan 

Program Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan (PPLSP). 

PPLSP adalah bagian inti kurikuler mahasiswa calon guru atau tenaga 

pendidik yang merupakan program pelatihan dalam menerapkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan dari seluruh pengalaman belajar selama 

perkuliahan secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata. PPLSP lebih 

menekankan pada kegiatan belajar mengajar dan kegiatan manajemen 

sekolah, yaitu mencakup latihan mengajar secara terbimbing, terpadu, 

maupun tugas-tugas keguruan dan kependidikan lain untuk memenuhi 

persyaratan profesi kependidikan. Mengajar adalah keterampilan mutlak yang 

harus dimiliki seseorang guru. Universitas Pendidikan Indonesia sebagai 

perguruan menghasilkan tenaga pendidikan yang terampil dalam bidangnya 

(Direktorat Akademik UPI, 2019).  
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Tujuan dari pelaksanaan PPLSP adalah untuk mengembangkan profesi 

kependidikan. Dalam hal ini tujuan diadakan PPLSP adalah supaya mahasiswa 

tidak hanya dituntut menggunakan pengetahuan dan keterampilan akademik yang 

diperoleh ketika perkuliahan berlangsung, tetapi mahasiswa juga di tuntut untuk 

mendapat pengalaman mengajar secara profesional serta mengintregrasikan 

pengalamannya kedalam pola perilaku dirinya sebagai pribadi yang efektif dan 

produktif sebagai calon tenaga pendidik yang berkepribadian, profesional, 

bertanggung jawab, berdedikasi dan disiplin.  

Sebelum melaksanakan PPLSP, mahasiswa Pendidikan Teknologi 

Agrondustri wajib mengontrak beberapa mata kuliah yang harus dipelajari. Mata 

kuliah dari Pendidikan Teknologi Agroindustri terdiri dari mata kuliah keahlian 

prodi, mata kuliah keahlian pilihan prodi, dan mata kuliah profesi. Mata kuliah 

keahlian prodi terdiri dari 26 mata kuliah dan 8 mata kuliah keahlihan pilihan, 

sedangkan mata kuliah profesi terdiri dari 5 mata kuliah. Mata kuliah tersebut 

memuat indikator-indikator untuk membentuk pemahaman dan pola pikir 

mahasiswa secara teoritik. 

Mata kuliah yang dipelajari pada saat proses perkuliahan sangat berperan 

penting dalam pelaksanaan PPLSP. Berdasarkan hasil diskusi pada mahasiswa 

Pendidikan Teknologi Agroindustri angkatan 2016 yang telah melaksanakan 

PPLSP, terdapat beberapa hambatan yang dialami selama pelaksanaan PPLSP. 

Hambatan yang menjadi kendala bagi para mahasiswa dalam praktiknya sebagai 

seorang guru adalah mengenai pengelolaan kelas. Keadaan mental mahasiswa 

serta pemahaman materi yang terbatas karena kurangnya pengalaman menjadi 

kendala utama selama proses belajar mengajar berlangsung. Pemahaman materi 

yang dalam hal ini termasuk dalam kategori kompetensi profesional menjadi hal 

penting dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian terhadap “Mata Kuliah Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri yang 



3 
 

Widia Ratna Wati, 2020  
MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI YANG MENDUKUNG 
PELAKSANAAN PPLSP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Mendukung Pelaksanaan Program Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan 

(PPLSP)”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Pelaksanaan PPLSP pada penelitian ini adalah keberhasilan mahasiswa 

PPLSP dalam  persiapan sebelum mengajar dan proses pembelajaran di kelas.  

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian: 

1. Mata kuliah keahlian prodi dan mata kuliah keahlian pilihan Prodi 

Pendidikan Teknologi Agroindustri apa saja yang mendukung pelaksanaan 

PPLSP? 

2. Mata kuliah keahlian profesi Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri  apa 

saja yang mendukung pelaksanaan PPLSP? 

3. Apa saja hambatan mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri 

selama PPLSP? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang diajukan. 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, tujuan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui mata kuliah keahlian prodi dan mata kuliah keahlian pilihan 

Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri yang mendukung pelaksanaan 

PPLSP. 

2. Mengetahui mata kuliah keahlian profesi Prodi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri  yang mendukung pelaksanaan PPLSP. 

3. Mengetahui hambatan mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri 

selama PPLSP. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan sebagai berikut: 

1. Bahan referensi untuk mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri yang 

akan melaksanakan PPLSP.  

2. Bahan evaluasi untuk pengembangan kurikulum pada Program Studi 

Pendidikan Teknologi Agroindustri.  

3. Memberikan masukkan pada dosen pengampu mata kuliah keahlian Program 

Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri dan mata kuliah keahlian profesi 

untuk perbaikan materi yang dibutuhkan pada saat kegiatan PPLSP. 

 

1.6 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi 

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini memaparkan tentang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan struktur organinasi penulisan skripsi. 

2. BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini memaparkan tentang teori-teori yang 

mendukung proses penelitian yang menjadi landasan dalam melakukan 

penelitian. 

3. BAB III Metode Penelitian, pada bab ini berisikan tentang metode 

penelitian, penjelasan istilah pada judul, data, sumber penelitian, populasi, 

sampel, prosedur penelitian, proses pengembangan instrumen dan teknik 

analisis data.  

4. BAB VI Temuan dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pemaparan 

temuan-temuan selama penelitian dan penjelasannya yang dibahas 

menggunakan teori-teori yang digunakan. 

5. BAB V terdiri dari simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 

jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan pada 

tujuan penelitian. 

 


