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PARADOKS PREKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MAHASISWA
D-II PGSD FIP UNY DI SEKOLAH DASAR
Oleh
Sigit Dwi Kusrahmadi
Abstraks
Pendidikan merupakan investasi yang mahal untuk mengembangkan sumber daya
manusia baik pada masa sekarang dan akan datang, agar Sumber Daya Manusia (SDM)
Indoneia bisa kompetitif di era global maka pendidikan hurus dijadikan hal yang utama
dalam kehidupan ini. Pengelolaan pendidikan harus direncankan sejak masa balita
terlebih di sekolah dasar karena akan mendasari seseorang untuk membangun
keberhasilan di masa mendatang. Keberhasilan sekolah dasar diawali dari calon guru SD
yang sedang dipersiapkan di D-II PGSD melalui pembelajaran teori dan praktik PPL.
Praktik PPL di SD memegang peran yang sangat strategis sehingga harus dikelola
dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya dapat maksimal, namun kenyataanya lebih
50% praktikan PPL tidak mampu mengelola kelas. Dalam kegagalan ini kita tidak perlu
saling menyalahkan pada UPPL sebagai institusi perencana, pelaksana dan pengevaluasi,
dosen pembimbing lapangan, lembaga SD yang kurang kondusif, atau mahasiswa yang
kurang sungguh-sungguh dalam pembelajaran. Tulisan ini berusaha mengungkap dan
sedikit memberi sulusi untuk mengatasi stagnasi dalam pelaksanaan PPL di SD oleh
mahasiswa D-II PGSD FIP UNY.
Pendahuluan
Program studi D-II Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebagai salah satu lembaga
pendidikan di Pergurun Tinggi bertujuan untuk menghasilkan Guru Kelas Sekolah Dasar
yang profesional di bidangnya dan memiliki kemampuan akademik sehingga mampu
mengatasi permasalahan di lapangan sesuai dengan perkembagan jaman dan tuntutan
globalisasi (Kurikulum FIP, 2002: 29). Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut di
atas Prodi D-II PGSD FIP UNY mempunyai target menghasilkan calon guru kelas
yang berkualitas dan mampu berkompetisi di era global. Peningkatkan kualitas guru SD
ditempuh melalui perbaikan kurikulum yang mendukung, diimplementasikan dalam
teori maupun praktik, puncak seluruh pembelajaran calon guru SD

diakhiri dalam

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Seorang mahasiswa bisa saja memiliki indek
prestasi (IP) yang bagus atau tinggi dalam teori mengajar, namun itu semuanya tidak
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ada artinya jika di dalam praktik mengajar tidak bisa mengetrapkan teori yang diperoleh
di bangku kuliah.
Prodi DII PGSD FIP UNY sebagai institusi keguruan
meningkatkan kualtias guru SD

melalui

telah berusaha untuk

peningkatan kualitas penyelenggaraan

pendidikan yang kondusif bagi berkembangnya kemampuan intelektual, kemampuan
emosional, sosial, religius secara terpadu. Langkah-langkah lain yang telah dilakukan
untuk meningkatkan kualitas tersebut dengan perbaikan mutu dosen maupun sarana
pendukung, meningkakan relevansi kurikulum sehingga menghasilkan lulusan yang
mandiri, kreatif dan inovatif. Output

lulusan DII PGSD diharapkan mampu

menghasilkan tenaga kependidikan yang berkualitas unggul di dunia global (Departemen
Pendidikan Nasional, 2006: 2-3).
Dalam kontek ini untuk mewujudkan cita-cita di atas sangat penting artinya
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi seorang mahasiswa D-II PGSD sebagai
calon guru yang berkualitas. Oleh karena berhasil atau gagalnya seorang mahasiswa
untuk menjadi guru yang profesional tergantung keberhasilan dalam melaksanakan PPL I
dan PPL II, sehingga dapat dikatakan bahwa PPL adalah puncak dari segala pengajaran di
D-II PGSD. Dengan demikian PPL merupakan garis fenis seorang mahasiswa DII PGSD
menyelesaikan tugasnya secara akademis.
Dalam kenyataannya penelitian Sujati (2001) mengenai PPL 1 yang dilakukan
mahasiwa D-II PGSD belum berhasil seperti yang diharapkan, karena hampir 50%
mahasiswa

mengalami hambatan dalam mengimplikasikan ketrampilan

mengelola

kelas. Pada hal pengelolaan kelas merupakan indikator profesionalitas guru, dengan
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demikian

kemampuan guru dalam mengelola kelas

dalam keadaan rawan (Sujati,

2006: 25).
Tulisan ini berusaha mengungkap mengapa dan bagaimana bisa terjadi 50 %
mahasiwa PPL mengalami hambatan dalam mengimplikasikan ketrampilan kelas, apakah
dosen telah membiming sungguh-sungguh, apakah mahasiswa telah siap dalam PPL,
atau institusi SD sebagai tempat praktik tidak kondusif untuk pembelajaran, apakah
Lembaga UPPL FIP UNY sebagai think- tank baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi telah bekerja sebagaimana semestinya. Jika semua elemen yang ada telah
bersinergis dimungkinkan terjadi trobosan yang mengahasilkan guru SD yang siap pakai,
berkualitas dan bisa berkompetisi di era globalisasi.

Pengertian PPL 1 dan PPL II
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah merupakan kegiatan mahasiswa di
Sekolah Dasar (SD) yang berisi praktik mengajar dan praktik persekolahan (FIP, 2006:
4). Dalam PPL di D-II PGSD dibagi menjadi 2 tahap yaitu PPL 1 & PPL II yang
muaranya diharapkan menghasilkan guru yang baik. Artinya guru SD profesional dan
berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan jaman sesuai dengan era globalisasi serat
dengan enovsi maupun kompetisi.
Melalui proses PPL yang baik diharapkan lulusan Program Studi D-II PGSD
Guru Kelas memiliki standard kompetensi keguruan sebagaimana telah ditetapkan oleh
Direktorat Jendral Perguruan Tinggi dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan
Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tingi

pada tahun 2002 telah
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menerbitkan Standar Kompetensi Guru Kelas lulusan Program Pendidikan Jenjang D-II
PGSD. Standar Kompetensi tersebut meliputi”
“1. Pengusaan Bidang Studi
a. Menguasai subtansi dan metodologi dasar keilmuan Bahasa Indonesia
b. Menguasai subtansi dan metodologi dasar keilmuan Matematika
c. Menguasai subatansi dan metodologi dasar keilmuan Ilmu Pengetahuan
Alam.
d. Menguasai subtansi dan metodologi dasar keilmuan Ilmu Pengetahuan
Sosial.
e. Menguasai subtansi dan metodologi dasar keilmuan Pendidikan Pancasila
dan Pendidikan Kewarganegaraan.
f. Memnguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum SD-MI
g. Menguasai dasar-dasar materi kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung
tercapainya tujuan pendidikan yang utuh bagi peserta didik di SD-MI
2. Pemahaman tentang Peserta didik
a. Memahami karakteristik anak SD-MI dalam penggalan kelompok usia
tertentu (kelas awal dan kelas lanjut), termasuk gejala-gejala awal
mengenai kemungkinan kelainan yang disandangnya.
b. Memahami cara belajar anak usia SD-MI dalam penggelan kelompok
tertentu.
c. Mengenal kemampun awal anak usia SD-MI, termasuk kesulitankesulitan belajar yang dihadapinya.
d. Mengenal latar belakang keluarga dan masyarakat untuk menetapkan
kebutuhan belajar anak usia SD-MI, dalam konteks kebinekaan budaya.
3. Penguasaan Pembelajaran yang Mendidik
a. Menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran yang mendidik
b. Merancang pembelajaran yang mendidik
c. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik
d. Menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan yang
utuh pendidikan.
4. Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan
a. Mampu menilai kinerja sendiri yang dikaitkan dengan pencapaian
tujuan untuk pendidikan
b. Berkomunikasi dengan orang tua anak dan masyarakat sebagai
stakeholders dari layanan ahlinya.
c. Mengembangkan diri secara profesional.
d. Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan
masyarakat.
e. Selalau menampilkan diri sebagai pendidik profesional (Panduan Praktik
Pengalaman Lapangan I Progeam Studi D-II PGSD Guru Kelas, FIP,
UNY, 2006: 2).
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Usaha pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru, khususnya guru
SD melalui Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonsia sangat menaruh perhatian
besar kepada kebutuhan guru Sekolah Dasar baik dari segi kualitas dan kuantitas. Untuk
memenuhi kebutuhan guru Sekolah Dasar sementara waktu program DII PGSD masih
diselenggarakan

di perguruan tinggi.

Hal ini disebabkan karena masih banyak

pemerintah daerah kabupaten yang membutuhkannya. Menurut Prof. Sugeng Mardiyono,
Ph.D. UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 8
dan 9,

guru wajib memiliki kualifikasi sarjana, memiliki kompetensi pedagogi,

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, serta sertifikat
pendidik. (Sugeng Mardiyono, 2006: 1).
Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut di atas Prodi D-II PGSD Guru
Kelas telah melakukan berbagai langkah

untuk mewujudkannya baik memberikan

pengalaman belajar berupa teoritik dan praktik. Pengalaman belajar teoritik diberikan
oleh para pakar pendidikan atau Dosen-dosen D-II PGSD yang memiliki kompetensi dan
hampir 80% bergelar master menguasai bidangnya, sedang pengalaman

praktik

dilakukan mahsiswa D-II PGSD di lapangan dan laboratorium, serta pengalaman
praktik lapangan di Sekolah Dasar.
Sebelum diterjunkan ke lapangan mahasiswa calon guru juga dilengkapi dengan
berbagai kecakapan

praktis seperti mengajar pramuka, membina upacara, mengajar

olahraga, ketrampilan seni rupa (seni lukis), ketrampilan menari dan ekstra kurikuler
yang sangat berguna ketika diterjunkan di lapangan untuk praktik mengajar di Sekolah
Dasar.
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Praktik Pengalaman Lapangan diorganisasi dalam bentuk PPL

yang

menekankan pada kemampuan mengajar sebagai puncak kecakapan seorang siswa D-II
PGSD, tanpa mengesampingkan kompetensi personal, maupun sosial. PPL ini di
laksanakan secara bertahap, tahap pertama dikenal dengan PPL 1 yang menekankan
pada latihan mengajar terbatas (microteaching). Dalam pelaksanaannya didamping oleh
dosen pembimbing untuk mencoba dan memepraktikkan semua kemampuan mengajar
dalam kelas yang terbatas.
Tahap kedua, setelah mahasiswa dianggap mampu dan cukup menguasai materi
dalam microteaching

atau dianggap lulus dalam PPL 1, maka mahasiswa yang

bersangkutan diperbolehkan untuk mengambil PPL II yang berupa praktik mengajar di
sekoah dasar.
PPL II diharapkan menjadi muara dalam keseluruhan pengalaman belajar di
kelas, pengalaman secara teoritik maupun dalam microteaching harus dipadukan dengan
kenyataan sesungguhnya di lapangan. Semua yang telah dipelajari selama 3- 4 semester
dibangku kuliah,

diharapkan akan menjadi bekal berharga

dalam pembentukan

kemampuan profesional guru, kompetensi personal dan kompetensi sosial (Pedoman
PPL II Program Studi DII PGSD, 2006: 3).

Peran Dosen dalam membimbing Mahasiswa pada PPL I
Tugas dan tanggung jawab dosen sebagaimana diketahui merupakan tenaga
kependidikan di perguruan tinggi. Dosen adalah seorang yang mempunyai kompentensi
berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi
dengan tugas utama mengajar. Dosen sebagai pejabat fungsional dengan tugas utamanya
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adalah

melaksanakan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi, melakukan

penelitian

dan

pengabdian

masyarakat

(Keputusan

Nomor

38/Kep./MK

WASPAN/8/1999).
Tugas dosen di bidang

pendidikan dan pengajaran adalah dalam rangka

mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai sumber kepada mahasiswa.
Kegiatan mentransfer ilmu ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dosen dan
harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab

dan disajikan dengan baik. Dalam

kegiatan menyampaikan informasi harus dilakukan penyaringan

disesuaikan dengan

moral, etika yang berlaku secara umum di masyarakat. Oleh karena itu dosen harus
mempunyai semangat kerja yang tinggi, terbuka, progresif, inovatif sehingga materi yang
disajikan tetap up to date tidak ketinggalan jaman (Winarni, 2006: 1).
Dalam usaha mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik Dosen D-II
PGSD bertangungjawab untuk membimbing mahasiswa PPL 1 dan PPL II agar kelak
mampu menguasai seluruh materi yang telah diberikan secara teoritik dan berhasil dalam
praktik mengajar di lapangan. Adapun realisasi dalam PPL 1 terdiri dari usur-unsur
kegiatan dengan urutan sebagai berikut: Pembekalan, Pengamatan proses pembelajaran
di sekolah, pengamatan Audio-Visual Aid, dan Praktik Microteaching (Panduan PPL I
Program Studi DII PQSD Guru Kelas, 2006: 4).
Pembekalan

PPL I

berisi penyegaran dan penambahan pengetahuan

ketrampilan mengajar dan sikap seorang calon guru sebagai bekal dalam melaksanakan
tugas di lapangan. Adapun tujuan PPL I adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman
tentang struktur kegiatan dan mekanisme pelaksanaan PPL. Sebelum terjun kelapangan
biasanya juga dibekali tambahan meteri berupa ceramah tentang pengenalan kurikulum
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berbasis kompetensi, petunjuk teknis pelaksanaan PPL, Peran guru dalam Meningkatkan
mutu Pendidikan di SD, Menejemen Mutu Terpadu Pendidikan SD (Laporan PPL 2005:
3). Dengan bekal tersebut diatas diharapkan calon guru tidak canggung lagi terhadap
kondisi di lapangan.
Proses selanjutnya mahasiswa diterjunkan ke lapangan untuk mengamati proses
pembelajaran di sekolah dasar, melihat secara langsung kondisi fisik kelas, serta melihat
dinamika

pembelajaran dalam kehidupan sekolah. Kegiatan ini bertujuan agar

mahasiswa mengetahui seluk beluk pembelajaran dan karakteristik sekolah yang ada.
Kegiatan di atas juga dikenal dengan istilah observasi pembelajaran yang berguna untuk
pelaksanaan PPL
kondisi

selanjutnya. Hal-hal yang direkam dalam observasi antara lain:

fisik sekolahan, adminstrasi sekolah;

adminstrasi program pengajaran,

kesiswaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/sarana dan adminstsrasi kelas. Sedang
tugas yang seharusnya dilakukan mahasiswa adalah mengamati proses pembelajaran,
penggunaan media pembelajaran, dinamika kehidupan di sekolah dan mendiskusikannya
dengan dosen pembimbingnya. Jadi dalam hal ini tugas dosen mendampingi, memberi
pengarahan, sebagai konsultan jika terjadi permasalah di lapangan.
Langkah selanjutnya mahasiswa melakukan pengamatan AVA (Audio Visual
Aid),

artinya pengamatan rekaman vedio yang berisi kegiatan pembelajaran di sekolah.

Tujuan pengmatan AVA adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman tentang
ketrampilan dasar mengajar

dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Dalam

pengamatan ketrampilan dasar mengajar melalui AVA, mahasiswa diberi kesempatan
berdiskusi bersama dengan dosen pembimbing mengenai hasil pengamatan AVA dan
materi hasil observasi proses pembelajaran di sekolah. Melalui diskusi ini mahasiswa
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diharapkan mampu menyerap mengenai materi AVA yang kelak akan membekali
mahasiswa dalam persiapan microteaching.
Pelaksanaan microteaching biasanya dilakukan dalam dua bentuk yaitu peer
microteaching dan real pupil microteaching. Dalam peer micrroteaching dilakukan oleh
mahsiswa dengan didampingi dosen pembimbing. Adapun penekanan

peer

miccroteaching adalah mahasiswa dilatih untuk mempraktekkan ketrampilan mengajar
dengan cara melatihkan kompunen-kompunen ketrampilan dasar mengajar dalam proses
pembelajaran

pada situasi pembelajaran yang disederhanakan, dilihat dari aspek

kompetensi mengajar, materi, peserta didik maupun waktu. Praktik peer microteaching
mencakup kegiatan membuat rencana pembelajaran dan praktek mengajar melalui model
peer teaching (mengajar dengan „siswa“ teman sendiri). Tujuan peer teaching adalah
agar colon guru dapat menguasai setiap ketrampilan

dasar

mengajar dan belajar

membuat rencana pembelajaran (Panduan PPL I Prodi DII PGSD, 2006: 5).
Dalam prektek peer teaching

beberapa kasus ditemukan di lapangan,

mahasiswa masih demam pangung, kurang menguasai materi dan metode mengajar, ada
yang gagap dan gemetar, bahkan ada yang stress – pusing dan tensinya menjdi tinggi.
Namun persoalan-persoalan di atas dengan penuh kesabaran dapat diatasi oleh dosen
pembimbing dengan memberi semangat agar percaya diri sehingga calon guru dapat
mengatasi persoalannya

sendiri melalui penguasaan materi bahan ajar, latihan teratur

dan penuh ketekunan sehingga persoalan di lapangan dapat diatasi dan mahasiswa
mengausai dasar-dasar mengajar.
Setelah mahasiswa dianggap cukup dalam menguasai materi dasar-dasar
mengajar, langkah selanjutnya mahasiswa diterjunkan untuk mengajar siswa SD yang
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sesungguhnya yang dikenal dengan real pupil micrteaching. Mahasiswa sebagai calon
guru diberi kesempatan untuk mempraktikkan kompunen-kompunen ketrampilan dasar
mengajar dalam konteks proses pembelajaran, sehingga calon guru dapat menguasai satu
persatu atau beberapa kompunen secara terpadu dalam situasi pembelajaran yang
disederhanakan. Penyederhanaannya meliputi aspek kompetensi mengajar, materi, siswa,
waktu dengan audience atau peserta adalah siswa SD yang sesungguhnya. Tujuan real
pupil microteaching adalah agar mahasiswa mengusai ketrampilan dasar mengajar
dalam praktik pembelajaran di kelas dengan siswa yang sebenarnya. Tugas dosen
pendaping mengevaluasi, memberi masukan untuk perbaikan tampilan calon guru.

Paradoks Pelaksanaan PPL di D-II PGSD FIP UNY
Sudah separahkah hasil PPL 1 yang diteliti Sujati (2001) hampir 50 %
mahasiswa kesulitan atau tidak bisa mengelola kelas, sedang penelitian untuk PPL II
yang dilakukan tahun selanjutnya hampir 60% lebih praktikan dalam mengelola kelas
sangat lemah (Sujati, 2006: 29). Data dilapangan menunjukkan hasil praktikan kurang
baik, sehingga secara kelembagaan perlu diadakan revitalisasi atau mengkonsep ulang
PPL yang perlu diperbaiki baik dari perencanaan, peningkatan kualitas dosen agar
disertifikasi, mendesain ulang

untuk lebih banyak kontrol dalam pelaksanaan dan

memilih bibit-bibit unggul mahasiswa yang memiliki komitmen belajar, selain memilih
SD yang kondusiif untuk pembelajaran PPL.
Secara umum mutu pendidikan sangat rendah, karena kegagalan berbagai
variabel pendidikan termasuk dalam PPL, hal ini menyebabkan mutu pendidikan di
Indonesia tidak mampu bersaing dalam era globalisasi seperti dikutip oleh Bambang
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Saptono (2006: 48) “rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia sampai batas yang
menguatirkan. Rendahnya kualitas pendidikan menerpa setiap jenjang yang ada, terlebih
pendidikan dasar sehingga sumber daya manusia Indonesia kalah bersaing di Asia dan
HDInya (Human Development Index) lebih rendah dari Vitnam”.
Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan karena penyelenggara
pendidikan lebih mengutamakan input dan output dibandingkan proses pendidikan, pada
hal proses pendidikan menentukan output. Penyelenggara pendidikan nasional dilakukan
secara birokratik sentralistik, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan tergantung
birokrasi yang panjang dan kebijakannya sering tidak relevan dengan kondisi sekolah.
Peranserta dan partisipasi guru, masyarakat, pakar pendidikan (stekeholders)

dalam

pengambilan keputusan pendikan kurang diperhatikan sehingga perubahan peningkatan
mutu pendidikan terkendala (Bambang Saptono, 2006: 49). Kegagalan lain karena
perguruan tinggi seperti toko klonthong

yang menjual,

mahasiswa terlalu banyak ketika bidang tersebut diminati,

memproduksi, menerima
tanpa diimbangi dengan

kualitas sehingga penerimaannya perlu dibatasi untuk menghasilkan kualitas yang lebih
baik (T.Wakiman, 2005).
Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan melalui PPL secara normatif dan
das sollen memang seperti yang dipaparkan di atas sangat ideal, namun senyatanya tidak
demikian,

banyak hal yang harus dibenahi sehingga menghasilkan output guru

berkualitas dan bermutu. Salah satu unsur yang sangat dominan adalah kualitas dosen,
karena dosen yang baik dan ideal adalah dosen yang memiliki sertifikasi pendidikan
minimal master

ke-SD-an, pangkat minimal Lektor

sehingga sudah mempunyai

pengalaman pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, mempunyai kecerdasan emosiaonl,
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kecerdasarn spiritual, mempunyai kompetensi personal, kompetensi sosial, berdidikasi
tinggi, mempunyai kredibilitas, integritas, akuntabilitas, inovatif, progresif,

dan

memiliki jiwa mengabdi, berkorban memberikan hidupnya secara totalitas; hatinya,
pikirannya, waktunya, doanya, uangnya seluruh perbuatannya

dengan sungguh-

sungguh untuk mewujudkan praktikan menjadi guru yang baik dan berhasil. Atau
dengan kata lain dosen yang ideal dalam membimbing PPL bersedia mencurahkan
seluruh waktunya dengan segenap hati, jiwa, sepenuh akal budi dan dengan segenap
kekuatannya, struggle faith-struggle power untuk mewujudkan bimbingannya menjadi
hal paling utama dalam hidupnya

sehingga dapat menghasilkan calon guru yang

excellent (calon guru yang memiliki kompetensi mengajar).
Dosen yang ideal dalam membimbing partikan PPL

diharapkan mampu

mengimplementasikan ilmunya sehingga dapat merubah perilaku praktikan dari tidak
mampu menjadi ahli dalam praktik menagajar sebagai output dari hasil latihan atau
pengalaman.belajar. Jadi dalam praktik mengajar ini hal yang utama adalah perubahan
tingkahlaku praktikan karena hasil latihan mengajar (Mulyani Sumantri, 1999: 15).
Norman Pele juga mengatakan dosen yang berhasil adalah dosen yang memiliki
keyakinan sungguh-sungguh yakin, berfikir sungguh-sungguh berfikir dan melakukan
sungguh-sungguh melakukan untuk keberhasilan pendidikan. Peran dosen dapat
diilustrasikan sebagai pelatih sepak bola bertangan dingin yang menangani para pemain,
ditanganya segala bakat atau talenta dapat

diberdayakan secara maksimal untuk

memenangkan pertandingan. Dosen yang ideal harus tampil all out, seperti seorang
jendral yang mengatur strategi untuk memenangkan perang, “the man bihind the gun”
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atau seperti seorang dokter yang melakukan supervisi klinis terhadap pasiennya yang
sakit agar cepat sembuh.
Dalam tataran normatif memang seharusnya demikian namun menerut Ketua
PPL D-II PGSD ada dosen yang tidak bertanggung jawab yang membimbing mahasiwa
dengan “asal-asalan” dalam PPL II, hanya menyerahkan mahasiswa di sekolah dasar dan
mengambilnya tanpa mendampinginya dalam praktik mengajar ataupun ujian praktik.
Hal itu justru dilakukan oleh sebagaian besar dosen muda dan dosen-dosen di luar PGSD,
yang kurang memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam membentuk
mahasiswa praktikan dalam PPL (Wawancara dengan HB. Sumardi, 2 Desember 2006).
Perbuatan yang dilakukan dosen muda, memang bisa dimaklumi mungkin
karena ketidak tahuannya atau karena kesibukannya sehingga tidak membimbing dengan
sungguh-sungguh, sedang bagi sebagian dosen senior di luar lingkungan D-II PGSD
yang hanya “asal-asalan” membimbing diduga karena load (beban mengajar) yang
sudah melampaui ambang batas kewajaran (lebih dari 12 SKS) dan masih mngerjakan
proyek-proyek lain seperti penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga membimbing
PPL hanya sebagai pekerjaan sampingan.
Menurut pakar penelitian pendidikan D-II PGSD H. Sujati, menurunnya
kualitas

praktikan disebabkan rendahnya kualitas dosen pembimbing PPL,

banyak dosen yang tidak memiliki kompentensi

karena

dalam membimbing PPL. Data

dilapangan membuktikan D-II PGSD hanya memiliki 3 Master Pendidikan Matematika
ke-SDan, 10 dosen master pendidikan umum, dan 13 master non kependidikan,
selebihnya lulusan S-1 dan kurang lebih 9 dosen yang tidak memiliki latar belakang
pendidikan keguruan, sahingga kompetensinya diragukan dari sekitar 50 dosen PGSD
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di FIP UNY. Pada hal idealnya Prodi D-II PGSD minimal memiliki 1 orang guru
besar, 3 orang doktor ke-SDan dan sisanya harus master kependidikan ke-SDan (M
Farozin, 2006).
Menurunnya kualitas sumber daya manusia dan merosotnya mutu pendidikan
termasuk menerunnya mutu PPL, juga didukung oleh pernyataan Profesor Sugiyanto,
bahwa

merosotnya mutu pendidikan dikarenakan

pemerintah tidak concern dalam

mengembangkan kualitas sumber daya manusia demi masa depan bangsa. Oleh karena itu
sudah saatnya

pemerintah mutlak harus mengubah paradigma pendidikan kita

(Sugiyanto, Kedaulatan Rakyat, 2 Des. 2006: 11). Pemerintah harus memberi perhatian
dan rewards,

perhatian dan hadiah tidak harus membantu berupa uang tetapi bantuan

dapat diujudkan berupa tenaga ahli dibidangnya, sehingga pretige orang yang bekerja di
bidang tersebut akan naik dan semakin produktif untuk menyukseskan kualitas
pendidikan.
Menurut pengamatan H. Sujati merosotnya mutu PPL, juga disebabkan karena
banyak dosen yang tidak memiliki kerangka teori, konsep dan implementasi dalam
memimbing PPL, sehingga terjadi ketidak tahuan dosen pembimbing harus melakukan
perbuatan apa, dan hasilnya dapat diduga PPL di lapangan akan mengalami kegagalan.
Kondisi semacam ini sudah dalam tingkat kritis atau S.O.S (Safe Our Soul) harus segera
ditangani dengan mengadakan pencerahan agar kondisi PPL tidak semakin parah dan
merugikan generasi penerus atau dapat mengakibatkan lost generation.
Solusi untuk mengatasi permasalah PPL I dan II dapat dilakukan dengan berbagai
macam cara salah satu cara adalah dengan mengembangkan konsep Gold Three Angle
(Segitiga emas) yang melibatkan Stakeholders yaitu birokrasi (pemerintah) yang
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memberi good will, para pakar pendidikan yang melakukan riset dengan saksama di
perguruan tinggi untuk mencari troboson demi pengembangan kualitas (mutu)
pendidikan, dan pemerintah daerah yang mendanai

segala riset

pendidikan untuk

meningkatkan kualitas.
UPPL sebagai institusi perencana, pelaksana dan pengevalusi PPL harus sudah
saatnya peka dan responsif menanggapi penyimpangan-penyimpangan di lapangan dan
menindaklanjuti demi kebaikan bersama. Contoh kongkrit bimbingan yang hanya
formalitas harus segera diakhiri, dosen-dosen harus segera disertifikasi PPL sehingga
menghasilakan kinerja berkualitas, pemberian hadiah yang dilakukan oleh mahasiswa
praktikan untuk dosen pembimbing maupun guru SD, sekolah yang ditempati praktikan
harus ditiadakan, karena dapat menyebakan penilaian yang tidak obyektif dan serat unsur
KKN.
UPPL sebagai institusi harus mau menerima kritik dengan melakukan studi
banding sehingga mengahasilkan

guru SD yang

excellent

seperti lulusan PGSD

Sanatadarma yang 100% mahasiswanya diterima diberbagai institusi pendidikan dan
tidak ada yang menganggur (Kaprodi PGSD Sanata Darma Puji, M.Pd., 2005).

Penutup
Suatu bangsa akan dapat mencapai kemajuan, keungulan dan memiliki daya
saing jika mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya manusianya
melalui dunia pendidikan.

dan memelihara semangat berkompetisi tinggi serta

menerapkan kebijakan yang tepat. Habibi berpendapat kemajuan manusia bertumpu
pada Sumber Daya Manusia (SDM) terutama kekuatan otaknya, oleh karena itu sumber
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daya yang terbarukan itu harus diberi kesempatan untuk berkembang semaksimal
mungkin. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat tepat dan dapat dilakukan
secara maksimal melalui dunia pendidikan khsusunya di sekolah dasar, karena
keberhasilan sekolah dasar akan memberi kontribusi yang mendasar bagi peserta didik.
Pendidikan sekolah dasar akan berhasil jika

D-II PGSD sebagai produk

guru,

menghasilkan guru yang berkulaitas, dan kualitas tersebut di dasari, diawali melalui
proses

PPL yang menguasai

menejemen kelas di SD sebagai awal keberhasilan

pendidikan di sekolah dasar.
Keberhasilan

pedidikan di SD akan terwujud jika Calon-calon guru SD

memiliki komitment yang sungguh-sungguh untuk menguasai ilmu pendidikan
khsusunya PPL 1 dan II, dan dibimbing oleh dosen-dosen yang memiliki kompetensi
serta integritas dan didikasi yang tinggi. Kurikulum sebaik apapun, metode pengajaran
yang paling uptodete, penggunaaan muiltimedia yang paling canggih tidak ada artinya
jika tidak didukung oleh guru yang profesional dan baik.
Peran stakeholders (baik UPPL, pakar pendidikan, dosen pembimbing PPL,
Institusi SD, masyarakat pengguna tenaga keguruan)

atau seluruh kompunen yang ada

harus segera menindak lanjuti segala kekurangan dalam praktik mengajar di SD melalui
penelitian dan riset terpadu. Penelitan dan riset ini akan sangat berarti untuk membenahi
dan memperbaiki kenerja yang ada.
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Ibu Yatinah Tidak semua dosen PGSD memberi bimbingan dangan sungguh-sungguh ada
dosen yang hanya menyerahkan dan menarik mahasiswa saja, serta mengambil
Honornya.
Bapak jati; Mahasiwa tidak menguasi materi 4 kecakapan yang harus dimiliki baik
dalam tataran konsep dan pelaksanaannya menjadi amboradul.
Sro Rohadi; Mahasiswa belum bisa menguasai kelas ketika ujian Praktek akhir karena
anak-anak SD kurang tertarik pada tampilan guru praktek baik sisi penyajian materi
dan performennya., anak SD kurang menghargai guru praktek.
Bp. Bambang . hbungan kelembagaan belum maksimal seolah-olah lembaga SD sebagai
subordinasi dari lembaga PPL UNY yang hanya memenuhi kewajiban secara
formal berdasarkan kurikulum yang berlaku saja.
Mahasiswa puas jika secara formal telah memenuhi kurikulum dengan menyelesaikan
PPL II dengan nilai A, tanpa mengindahkan kode etik guru. Kebanyakan
mahasiswa meberi hadiah kepada Guru kelas, Kepala Sekolah dan Dosen
Pembimbing sehingga karena merasa berhutang materi maka hampir 80-90% nilai
akhir A yang belum tentu memberi jaminan jika mahasiswa tersebut bisa di
andalkan dalam mengajar di lapangan.
Hubungan kemitraan antara Institusi PPL dengan SD tempat praktik masih sebatas
formalitas, seolah-olah istitusi PPL jika sudah membayar HR guru sudah selesai,
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pada hal masih banyak yang dapat dikembangkan ke arah sinergis sesuai dengan
tuntuntan jaman.
Setyo Raharjo, Mahasiswa SD bukan sapi perah bagi lembaga SD karena banyak di
antara guru-guru SD yang meminta di piknikan pada akhir PPL, dana harus
dibebankan pada mahasiswa PPL. Atau minta baju batik satu-satu, komputer,
Almari buku, alat peraga pendidikan seperti globe dll. Hal ini akan menambah
biaya pengeluaran bagi mahasiswa yang praktik mengajar di SD.
T. Wakiman menghendaki penerimaan mahasiswa yang terlalu banyak karena produksi
massal kurang memperhatikan kualitas produk maupun proses sehingga
menyebabkan penurunan kualitas guru SD, sehingga pernerimaan harus dibatasi.
Kaprodi D-II PSSD Sanatadarma bahwa lulusannya sangat exellent (hasilnya sangat
baik) karena dikelola dengan perencanaan – proseses dangan hasilnnya sangat baik
99% tidak ada yang menganggur bahkan lembaga kurang stok guru yang sudah
lulus.
M Farozin, PGSD agar bisa eksis dan berkualitas harus meningkatkan sumber daya
manusianya dengan memiliki minimal harus memiliki 1 guru besar dan 3 doktor
ke Sdan .
HB. Sumardi, hanya dosen muda yang tidak tahu tugasnya dan dosen luar yang kurang
memiliki tanggung jawab untuk membimbing dengan sungguh-sunguh para
praktikan PPL.

