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SOSIALISASIPROGRAMPEI\DIDIKAIIPROFESIGURU(PPG)

JURUSANPENDIDIKANBAHASAPRANCIS

Oleh: DwiYanto Djoko Pranowo

A. Ldtal- Belakang PPG

Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut Program

PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-

I Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan agaf menguasai kompetensi guru

secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan (Permendiknas No' 8 Tahun 2009

tentang PPG). Hal yang melatarbelakangi diselenggarakannya PPG adalah:

1. Terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam segala aspek kehidupan'

2. Perubahan tersebut berdampak terhadap tuntutan akan kualitas pendidikan secara

umuln, dan kualitas pendidikan guru secara khusus untuk menghasilkan guru yang

profesional.

3. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertihkat pendidik, sehat

jasmanidanrohani,Sertamemilikikemampuanuntukmewujudkantujuanpendidikan

nasional.

4. Tuntutan peraturan perundangan bahwa guru harus berkualifikasi s-llD-IV dan

memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program pendidikan profesi

guru.

LandasanYuridisyangmenjadidararpelaksanaanPPGadalah:

1. uu RI Nomor 20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional'

2.UURINomor14Tahun2005tentangGurudanDosen.

3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan'

4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru'

5. permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

KomPetensi Guru.

6. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan'

PermendiknasNomorSTahun200gtentangProgramPendidikanProfesiGuru

Prajabatan

Pada awal pelaksanaannya, PPG akan dilaksanakan dalam jabatan' Artinya .bahwa

PPG difokuskan untuk para guru yang sudah mengajar baik sebagai pegawai negeri sipil

maupun yang berstatus guru honorer di sekolah swasta yang belum bersertifikasi' Apabila
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semua guru sudah bersertifikasi sebagai guru profesional, selanjutnya PPG akan dibuka

bagiparalulusanslyangakanmenjadiguru.Dalampaparanberikut,penulisakan

memfokuskan pada PPG untuk guru (dalam jabatan) dan calon guru bahasa Prancis

(prajabatan).

B. Tujuan PPG

Tujuan umum PPG adalah untuk menghasilkan guru yang memiliki kemampuan

mewujudkanfungsipendidikannasional,yaitumengembarrgkankemampuandan

membenfukwataksertaperadabanbangsayangbermartabatdalamrangkamencerdaskan

kehidupan bangsa" dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional'

Sedangkan secara khusus PPG bertujuan untuk Menghasilkan caton guru yang

memilikikompetensidalammerencanakan,melaksanakan,menilaipembelajaran,

menindaklanjutihasilpenilaian,melakukanpembimbingandanpelatihanpesertadidik'

serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara

berkelanjutan'

TerkaitdengantujuantersebutyangmenjadicalongurupesertaPPGadalah

mereka yang memiliki kualifikasi sebagai berikut'

' S-1 Kependidikan yang sesuai dengan

ditempuh;

program pendidikan profesi yang akan

. s-1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan

ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;

. S-1/D-IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang

akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;

, S-1/D-IV Non Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi

yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;

' S-1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh

matrikulasi.

.SeleksipenerimaanpesertadidikprogramPPGdilakukanolehprogramstudi/jurusan

di bawah koordinasi LPTK penyelenggara'
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Mahasiswa yang lulus seleksi dilaporkan kepada Dirjen Dikti untuk mendapatkan

nomor registrasi Program PPG.

C. Prosedur Rekrutmen Peserta

1. .seleksi administrasi: (1) Ijazah S-1/D-IV dari program studi yang terakreditasi, yang

sesuai atau serumpun dengan mata pelajaran yang akan diajarkan (2) Transkrip nilai,

(3) Surat keterangan kesehatan, (4) Surat keterangan kelakuan baik, dan (5) Surat

keterangan bebas napza.

2. Tes penguasaan bidang studi yang sesuai dengan program PPG yang akan diikuti.

3. Tes Potensi Akademik.

4. Tes penguasaan kemampuan berbahasa Inggris

5. Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan

dengan mata pelajaran yang akan diajarkan serta kemampuan lain sesuai dengan

karakteristik program PPG.

6. Asesmen kepribadian melalui wawancara/inventory atau instrumen asesmen lainnya.

Berikut adalah alur seleksi calon peserta PPG prajabatan.
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Matrikulasi dilaksanakan hanya bagi PPG Prajabatan dengan ketentuan sebagai

berikut.

. Lulusa4S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang tidak sesuai dengan

program PPG yang akan diikuti, harus mengikuti program matrikulasi.

. Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG

yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang

studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program

PPG.
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Matrikulasi diperuntukkan bagi calon peserta Program PPG Pra Jabatan yang belum

memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen (berdasarkan

standar kompetensi lulusan melalui tes penguasaan SKL)

. Kurikulum matrikulasi adalah kwikulum S1 kependidikan (dapat berupa matrikulasi

matakuliah akademik kependidikan, maupun akademik bidang studi)

Matrikulasi baik dari progran kependidikan maupun non kependidikan

dilaksanakzur dengan kurikulum sebagai berikut.

No Lulusan S-l Kependidikan
Lulusan S-lID-TY Non

Kependidikan *)

PPI- h.et:ertcl i cliliiur

Pen{entasair nta: e t' i }: i ili.rn{
s L Ll:l i un L r-rk irenrilel a-i.tt'att
bidang str-rcli I'trttg
rirert:lid. k {suls-iet t
spet i !'it' peda;rtgY)

PPI. Het;encli cl ikatr

*) Luiusan StlDiV Ncn Kependidikan dapat rnengikuti Prcgram PPG;ika
iompetensi Akademik Kependiclikan dan AkacJemik Bielang .Stueli sama

dengan S1 KePendidikan

D. Sistem Pemtrelajaran Program PPG

Perkuliahan dalam bentuk workshop SSP (szbiect specific pedagog,t) untuk

menyiapkan perangkat pembelajaran di sekolah (RPP Bahan Ajar, Media Pembelajaran,

Evaluasi Pembelajaran, dsb), dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dengan

pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan

tersebut, dinilai secara obj ektif dan transparan'

praktek pengalaman lapangan program PPG dilaksanakan berorientasi pada

pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai

hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan

pelatihan.

Mekanisme Workshop SSP dirancang sebagaimana tergambar dalam skema

berikut ini.

Pengenmsatt rtiitet- i l,: idi:ng
stud i r,rtiLuk lrenilreltrjart'zrn
biclang stud, i'ang nencidili
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Tahapan worhslrop SSP

E. PPG Bahasa Prancis
Rencana kurikulum PPG bahasa Prancis disusun sebagai berikut.

STANDAR KOMPETENSI GURU BAHASA PRANCIS

Dirhvia helom|'ok
d,birlran3 qlch do*n
lr*httimbio* {t)P}. dotc.
ra9?1, dan gutu pamqnl
(CP )

Pcrr+tuJu!4 RPP ol.h DP dan GP

No Kompetensi Sub Kompetensi

1 Menyelenggarakan

pembelajaran yang

mendidik.

1 Mengembangkan komponen-komponen rancangan

pembelajaran.

2 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik

untuk kegiatan di dalam kelas, maupun di laboratorium.

3 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di dalam

kelas, dan di laboratorium.

4 Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan

karakteristik peserta didik dan bahasa Prancis untuk

mencapai tuj uan pembelaj aran.

5 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran

yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.
,, Memanfaatkan

teknol<igi informasi

dan komunikasi untuk

kepentingan

pembelajaran.

2.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

dalam pembelajaran.

2-2.Mendapatkan informasi yang mutakhir tentang materi

bahasa dan budaya Prancis.

3 Memfasilitasi
pengembangan

potensi peserta didik
untuk

3.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk

mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar

secara optimal.

3.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk

Materi PPM Sosialisasi PPG, disajikan pada tgl.24 Oktober 2013



mengaktualisasikan

berbagai potensi yang

dimiliki.

mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk

kreativitasnya.

4 Berkomunikasi secara
efektii empatik, dan
santun dengan peserta

didik.

4.1 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun

dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam

interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal
dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b)

memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan

kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons

peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta

didik, dan seterusnya.

5 Menyelenggarakan
penilaian dan evaluasi
proses dan hasil
belajar.

5.1 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang

penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan

karakteristik bahasa Prancis..

5.2 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan

hasil belajar.
5.3 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi

proses dan hasil belajar.
5.4 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil beiajar

secara berkesinambungan dengan mengunakan berbagai

instrumen.
5.5 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar

untuk berbagai tujuan.
5.6 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.

6 Memanfaatkan hasil
penilaian dan evaluasi
untuk kepentingan
pembelajaran.

6.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi

untuk menentukan ketuntasan belajar.

6.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi

untuk merancang program remedial dan pengayaan.

6.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada

pemangku kepentingan.
6.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas

oembelaiaran.

7 Melakukan tindakan
reflektif untuk
peningkatan kualitas
pembelajaran.

7.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah

dilaksanakan.
T.2Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan

pengembangan lima mata pelajaran bahasa Prancis..

7.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk
meningkatkan kualitas pembelai aran bahasa Pranci s.

8 Mengembangkan
materi pembelajaran
yang diampu secara

kreatifdan efektif.

Memilih materi bahasa Prancis yang sesuai dengan

tingkat perkembangan peserta didik.
8.1

Mengolah materi pelajaran bahasa Prancis secara kreatif,

dan efektif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta

didik.

8.2

Materi PPM Sosialisasi PPG, disajikan pada tgl.24 Oktober 2013



9 Mengembangkan
keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan
melakukan tindakan
reflektif.

9.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara\ terus
menerus.

9.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan
keprofesionalan.

9.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan
keprofesionalan.

9.4 Mengikuti kemajuan jaman dengan belajar dari berbagai
sumber.

10 Menguasai materi,
struktur, konsep, dan
pola pikir keilmuan
yang mendukung mata
pelaiaran yans diampu

10.1 Menguasai pengetahuan tentang berbagai aspek
kebahasaan dan budaya bahasa Prancis yang diampu.

10.2. Menguasai bahasa Prancis yang diampu baik lisan dan
tulis, reseptif dan produktif beserta aspek budayanya
yang ierkait dengan SK/IO.

t1 Menguasai Standar
Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar
(KD) mata pelajaran
yang diampu

I 1.1 Menguasai tujuan pembelajaran bahasa prancis yang
diampu

11.2 Menguasai Standar Kompetensi (SK) bahasa prancis
yang diampu.

ll.2 Menguasai Kompetensi Dasar (I(D) bahasa prancis
yang diampu.

Struktur Kurikulum Program PPG Bahasa Prancis

Format Struktur Kurikulum Sistem Blok

No Kode IVorkshop SKS Semest
er

Pendidkan Bidang Studi (Subject SpesiJic Pedagoglt)
PPR 301 Pengembangan perangkat RPP Bahasa Prancis

Standar Kompetensi : Keterampilan Mendengarkan
J 1

2 PPR 302 Pengembangan perangkat RPP Bahasa Prancis
Standar Kompetensi : Keterampilan Berbicara

J

J PPR 303 Pengembangan perangkat RPP Bahasa Prancis Standar
Kompetensi : Keterampilan Membaca

J I

4 PPR 304 Pengembangan perangkat RPP Bahasa Prancis Standar
Kompetensi : Keterampilan Menulis

J I

5 PPR 305 Pengembangan perangkat RPP Bahasa Prancis Standar
Kompetensi : Pembelajaran Bahasa Prancis Terintegrasi
dengan Pendekatan Komunikatif.

-t 1

6 PPR 306 Pengembangan perangkat RPP Bahasa Prancis Standar
Kompetensi : Pemahaman Komunikasi Lintas Budaya.

J I
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Format Struktur Kurikulum Sistem Non Blok

ffi (subi ect spe sific P edago g,t)

dan Praktek Pengalam* Lup*gtl €!!') 

-P*g*"b*g* perangkat RPP Bahasa Prancis

Standar Kompetensi: Keterampilq Utl9tnguS=
ppL p"ra"gt at npP Bahasa Prancis Standar

Kompetensi: Keterampilan Mendengarkan

P*g.*b*gatt p.tuttgkat RPP Bahasa Prancis Standar

Kompetensi : Keterampilan Berbicara

@ Prancis Standar KomPetensi

: Keterampilan Berbicara

P."g"-figan peftIrlgkat RPP Bahasa Prancis

Standar Kompetensi : Keterampl@ MembS:1

rancis Standar KomPetensi

: KeteramPilan Membaca

F. Sistem Pembelajaran dan Asesmen

Sistem Pembelajaran

L. PrinsiP-PrinsiP Pembelajaran

1. Keaktifan Peserta

2. Berfikir Tingkat Tinggi (Higher Order Thinking)

3. Dampak Pengiring (Di samping dampak instruksional (instructional fficts)'

diharapkan dapat mencapaian dampak pengiring (nurturant fficts)' Upaya

membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta sebagai guru'

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

5. Pembelajaran Kontekstual

6. Strategi dan Model Pembelajaran

7. Belajar dengan Berbuat

b. Tahafuan Pelaksanaan WorkshoP

WorkshopSSPbertujuanuntukmenyiapkanpesertaprogramPPGagar

mampu mengemas materi pembelajaran bahasa Prancis yang mendidik sehingga

pesertadinyatakansiaprrntukmelaksanakanPPL,yangditandaidengankesiapan(1)

RpP,(2)bahanajar,(3)mediapembelajaran,dan(4)pendukungpembeiajaran

lainnya, serta 5) kemampuan menampilkan kinerja calon guru profesional'

MateriPPMSosialisasiPPG,disajikanpadatgl'24oktober2013
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c. Asesmen Penguasaan Kompetensi Akademik Lulusan

. melalui tes kemampuan akademik berupa ujian tertulis (objektif darVatau esai) dan uji

pemecahan masalah serta ujian kinerja'

Ketentuan asesmen penguasaan kompetensi akademik :

l Asesmen dilakukan secara berkelanjutan sepanjang program PPG berlangsung'

2. Asesmen didasarkan pada KBK, dengan menggunakan pendekatan PAP

3. penilaian dihasilkan dari berbagai bentuk evaluasi termasuk tes, obsewasi, dan

rubrik.

4. Hasil evaluasi dinyatakan daiam huruf atau angka atas dasar persentase

pencaPaian komPetensi'

5. Kriteria kelulusan suatu kegiatan workshop bila peserta menguasai mintmal75o/o

kompetensi. Bagi peserta yang belum mencapai kriteria minimal diberikan

progam remedial.

d. Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional

Penguasaan kompetensi profesional ini meliputi :

1. Asesmen kinerja kemampuan menyusun RPP . Jika diperlukan, pendalaman lebih

lanjut dapat dilakukan melalui wawancara, baik sebelum maupun setelah proses

pembelajaran.

2. Asesmen kinerja otentik : pada kemampuan mengelola pembelajaran' dan kualitas

kinerja secara keseluruhan seiama peserta melakukan PPL' Asesmen tersebut

dilengkapipuladenganwawancarauntukmenggalipendekatandanstrategiyang

digunakanpeserta.Jikadiperlukan,asesmenkinerjaotentikdapatmelibatkan

penilai luar (dosen pembimbing dari LPTK lain dan guru pamong dari sekolah

lain) sebagai bentuk akuntabilitas publik'

3. Ketentuan asesmen kinerja PPL adalah sebagai berikut.

Pendekatan supervisi kiinis diterapkan dalam evaluasi yang memungkinkan peserta

melakukan evaluasi di/l (setf evaluation) dalam pelaksanaan PPL'

Guru pamong dan dosen pembimbing melakukan evaluasi terhadap (1) praktik mengajar'

(2) praktik persekolahan, (3) kemampuan interpersonal, dan (4) laporan hasil PPL' Di

samping dalam bentuk nilai, hasil evaluasi PPL juga dilengkapi dengan rubrik yang berisi

deskripsi kompetensi-kompetensi yang masih perlu ditingkatkan.

Materi PPM Sosialisasi PPG, disajikan pada tgl'24 Oktober 2013
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Evah'asi setiap peserta didokumentasikan dalam bentuk portofolio, sehingga dapatdirihatperkembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan serama ppl

G. PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
1. Tujuan:

a. Melakukan pemantapan kemampuan profesional guru.
b. Mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan,

hasil pembelajaran.

c' Melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi
peserta didik.

d. Mendalami karakteristik peserta didik dalam rangka memotivasi belajamya.e' Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di keras dan mengatasi permasarahan
pembelajaran tersebut secara individu maupun kelompok.

f' Menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan
pembelajaran.

g' Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan peratihan
peserta didik.

h' Melakukan penelitian dan mengembangkan profesionaritas
2. Sistem

Pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dalam bentuk siklus dengan prinsipberkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat Rpp.
3. Prosedur dan Kegiatan

PPL dengan pola blok :

a. Observasi dan orientasi di sekolah mitra selama 1 minggu.
b' Praktik mengajar terbimbing d'aksanakan selama g minggu
c. Praktik mengajar mandiri dilaksanakan 6 minggu
q ujian praktik mengajar dilaksanakan dengan rentang waktu selama 1 minggu _

termasuk 1 kali kesempatan ujian ulang jika tidak lulus.
PPL dengan pola non blok :

a. Observasi dan orientasi di sekolah mitra selama
b. Workshop Rpp I
c. praktik mengajar Rpp I di sekolah

d. Refleksi praktik Mengajar Rpp I

Materi PpM Sosialisasi ppG, disajikan pada tgl.24 Oktober 2013
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e. Kegiatan b, c dan d berulang untuk RPP selanjutnya

f. Ujian praktik mengajar dilaksanakan dengan rentang waktu selama 1 minggu -

termasuk 1 kali kesempatan ujian ulang jika tidak lulus.

H. EVALUASI DAN PENENTUAN KELULUSAN

1. Evaluasi ll/orkshop

Evaluasi workshop: aspek proses dan produk, dengan bobot penilaian 20 dan 10.

Aaspek proses terdiri dari sub komponen

a. kemampuan akademik kependidikan (pedagogik),

b. kemampuan akademik bidang studi, dan

c. peer/microteaching.;

Aspek produk terdiri dari sub komponen

a. Perangkat RPP hasil 'f4/orl<shop dan

b. proposal penelitian tindakan kelas (PTK).

Perangkat RPP hasil Worlcshop

a. Silabus

b. Skenario

c. Lembar Kerja Siswa (LKS)

d. Lembar Penilaian

e. Media Pembelajaran

2. Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTIQ

a. Bagian Pendahuluan (Latar Belakang, Indentifikasi Masalah, Rumusan Masalah,

Tujuan, dan Manfaat)

b. Bagian Teori (Landasan Teori, Kerangka Pikir, Hipotesis)

c. Metode (Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika Pelaporan Hasil Penelitian)

3. Evaluasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Eva|iasi PPL terdiri dari aspek proses dan produk, dengan bobot penilaian masing-

masing 30 dan 10. Sub komponen PPL dari aspek proses memiliki sub komponen

a. praktik mengajar,

b. kegiatan non mengajar, dan

c. kompetensi sosial dan kepribadian.

Sub komponen praktik mengajar mengacu pada pedoman PPL , sementara sub

komponen kegiatan non mengajar dikembangkan oleh program studi , sedang sub
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komponen kompetensi sosial dan kepribadian mengacu Permendiknas tentang Standar

Kompetensi Guru (SKG).

Aspek produk dalam komponen PPL terdiri dari Sub komponen

a. portofolio, (perangkat RPP dengan penyempurnaan saat PPL)

b. laporan kegiatan PPL. (kegiatan sejak observasi hingga akhir)

4. Evaluasi Uji Kompetensi

Uji kompetensi memiliki bobot penilaian 30, dan terdiri dari sub komponen

a. uji tulis, bobot 10 . (bersumber dari kumpulan portofolio)

b. uji kinerja, bobot 20. (penilaian praktik mengajar dengan perangkat RPP terbaik).

Kriteria Kelulusan
No Komponen Subkomponen Bobot o/o

1 Workshop Proses 20
30

Hasil t0
2 PPL Proses 30

40
Produk l0

J Uji Kompetensi Ujian Tulis l0
30

Uiian Kinerja 20
Jumlah 100
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