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Abstract
This is an evaluative research paper on the biology teacher professional development

using a consecutive model run in the department of biology education, the faculty of
science, State University of Yogyakarla. The goverment gave an opporfunity to the

department to run this program. The students were rectuifted from highschool graduates

from remote areas in Borneo. They involved in a four-year program for their bachelor in

biology. After that, they had involved in the teacher professional development (PPG) for

one year. The PPG used a block time model, six months in the university and another six

months in school. In the university students developed learning materials, including

syllabi, lesson plans, handouts, media, and instrument of evaluation. They also presented

and discussed the teaching materials to the class. They also did peer teaching by using

the teaching materials. Anothe six months, they went to school to practice teaching under

supervision of senior professor and teachers. As many as 30 students teacher were

suprvised by 15 professors and 15 teachers. The results indicate that this program is

considered affirmative by those teachers and lecturers'

Keywords: teacher professional development, consecutive model, PPG

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Konon orang-orang hebat muncul dari sekolah-sekolah yang bagus; dan sekolah-sekolah

yang bagus muncul karena guru yang bagus. Dengan kata lain guru yang bagus sangat penting

bagi pengembangan SDM melalui sistem persekolahan. Menurut SMHC (2009) idealnya ada

seorang guru yang berbakat di setiap kelas, dan ada seorang kepala sekolah yang berbakat di

setiap iekolah. Keberadaan guru yang hebat dan berbakat dalam pembelajaran dan kepala

sekoiah yang visioner di sekolah merupakan kunci keberhasilan sekolah. Hal itu menunjukkan

bahwa peran guru dan sekolah amat penting dalam pembangunan SDM dalam rangka

pembangunan bangsa dan negara. Indonesia membutuhkan SDM yang berkualitas agar mampu

mengatasi krisis multi dimensional dan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju,

sej ahtera, demokratis, dan berkeadilan sosial.

LPTK sebagai lembaga penghasil guru bertanggung jawab penuh untuk mendidik dan

menghasilkan guru dan kepala sekolah yang handal, profesional, dan memiliki dedikasi yang

tinggi. Sekitar 50 juta siswa di seluruh tanah air dari TK/RA sampai SMA/SMK bergantung

sepenuhnya pendidikan dan pengasuhannya kepada para guru dan kepala sekolah yang

dihasilkan oleh LPTK. Untuk menaikkan kualitas dan kinerja guru, pemerintah telah

melaksanakan berbagai program, diantaranya adalah program serlifikasi guru" Program ini,

meskipun kontroversial, memberi semangat kepada guru untuk mengikutinya. Hal itu

disebabkan karena adanya tunjangan profesi yang besar yaitu satu kali tunjangan jabatan'

Namun, setelah banyak guru yang tersertifikasi, kinerja guru tidak juga menunjukkan

peningkatan. Kasus seperti sertifikasi guru pernah dilakukan di beberapa negara bagian di

Amerika Serikat, seperti Ohio melalui Ohio Teacher Incentive Fund (OTIF). OTIF menerapkan
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"pay-for-performance", di mana gaji guru disesuaikan dengan kinerjanya yang diukur dengan

trasit Ueta3ar siswanya. Hasilnya juga bervariasi (Cooper, Dyck, & Frolich, 1992; Gross &
Bacher, t4g:; WetUourne & Gomez-Mejia, 1995). Para guru muda yang kurang dari lima tahun

mengajar umumnya menerima dengan bersemangat kebijakan tersebut, sebaliknya guru senior

kurang mendukung kebijakan tersebut (Ballou & Podgursky, 1993; Goldhabet et al., 2007;

Jacob & Springer, 2007; Milanowski, 2A0q. Hai ini menunjukkan bahwa kinerja guru tidak

naik begitu saja hanya dengan gaji yang dinaikkan. Perlu pemikiran yang komprehensif untuk

meningkatkan kualitas guru.
lrgur mulia LPTK dalam penyiapan guru yang berkualitas tampaknya masih jauh

punggung dari api. Data menunjukkan lebih dari lima puluh persen guru yang ada tidak layak

*"ngajui. Guru TK, SD, SLTP, SMA dan SMK yang tidak layak mengajar berturut-turut adalah

ig15%o,7g,45o ,27,1.2Vo, 12,890 dan 20,80Yo (Depdiknas, 2003). Jika ditotal, sebanyak

1.608.477 dari 2.837 .212 orcng guru tidak layak mengajar ata:u secara keseluruhan, guru yang

tidak layak mengajar mencapai 56,6904.

Meskipun tidak layak mengajar, para guru masih juga dipakai di sekolah. Hal itu antara

lain disebabkan karena Indonesia masih kekurangan guru, terutama di daerah-daerah yang

dikenal sebagai 3T (terluar, termiskin. dan tertinggal). Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah

melalui Depdiknas melaksanakan Program Profesi Guru Basic Science yang selanjutnya

disingkat PPGBS. PPGBS bersifat konsekutif. Para calon mahasiswa direkrut dari lulusan SMA

di dairah 31, lalu didik di PT mengambil bidang mumi (Biologi) sampai lulus S-1, kemudian

diberi pendidikan profesi keguruan selama 1 tahun. Di akhir program PPGBS mereka akan diuji
kompeiensi, dan jika lulus mereka akan dikembalikan di daerahnya untuk menjadi guru yang

sudah bersertifikat pendidik aiias profesional. FMIPA LINY diberi kesempatan untuk

melaksanakan PPGBS, 2 kelas (sekitar 60 orang) telah lulus dan 60 orang lainnya masih dalam

proses.
Pengalaman melaksanakan PPGBS selama dua tahun dievaluasi, dari segi pelaksnaan dan

produknya melalui suatu penelitian evaluatif. Hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam

makalah ini dengan harapan dapat memberi masukan kepada pemerintah pusat, LPTK, dan

Pemerintah Daerah terkait dengan pola penyiapan guru melalui PPGBS.

B. Pola Pengembangan Guru
Pendidikan formal guru di Indonesia baru dimulai tahun l945an, yaitu dengan

dibukanya SGB (Sekolah Guru B). Kemudian muncul SGA (guru agama), SPG (guru SD),

SGKP (guru kepandaian putri), SGPD (guru pendidikan djasmani), dan SGTK (guru taman

kanak-kanak). Pendidikan guru setara perguruan tinggi baru muncul tahun 1950-an dengan

munculnnya institut pendidikan guru (IPG), fakultas keguruan ilmu pendidikan (FKIP), dan

fakultas pendidikan djasmani (FPD). Baru pada tahun 1960-an berdirilah Institut Keguruan dan

Ilmu Pendidikan (IKIP).
Di Amerika Serikat pendidikan guru telah dimulai sejak tahun 1820an dengan

berdirinya "normal schools" yang sekarang disebut sekolah negeri (public schools) di Vermont

and Massachusetts. Pada tahun 1948 dibentuklah American Association of Colleges for
Teacher Education (AACTE) untuk melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi penghasil

guru. Pada tahun 1950 AACTE telah mengeluarkan standar akreditasi perguruan tinggi
penghasil guru: Revrs ed Standards and Policies for Accrediting Colleges for Teacher

Education.Tahun 1954, berdiri The National Council for the Accreditation of Teacher

Education (NCATD yang sedikit konflik dengan AACTE. Pada saat itu sekitar 600 lembaga

penghasil guru diakreditasi oleh NCATE (McNergney & Scott, 2009).

Program penyiapan guru di Amerika telah berubah sistem beberapa kali. Program

preservice ada yang bersifat "concurrent" dan "consecutive". Program concurrent

mengembangkan guru secara paralel (bersama) antara ilmu kependidikan dan bidang studi.

Misalnya, calon guru biologi mengambil mata kuliah biologi dan pendidikan biologi secara

bersamaan. Sebaliknya, program consecutive mengembangkan guru secara bergantian.

Misalnya, calon guru biologi mengambil program studi biologi du1u, baru kemudian
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mengambil program kependidikan. Model-model pengembangan guru juga mengalami

perkembangan, meliPuti:

a. CBTE (Competence-Based Teacher Education Program)'

b. PBTE (Performanced-Based Teacher Education Program)'

c. SBTE (School-Based teacher Education Program)

d. CPD (C ontinuing Pr offe s s ional D ev e I opme nt)

1. CBTE
Competence -Bas e d Teacher Educ ation (CBTE) merupakan model pengembangan

g,rru yutg menekankan pentingnya kompetensi guru sebagai acuan' Program ini

[ir..-tu"gkan tahun 1960-1970 an berbasis teori belajar behavioristik (behavioral

psychology and learning theories) (McDonald,Igl4; Morgan, 1984)' CBTE merupakan

pofu p.ng.mbangan gui.t yung melatihkan sejumlah kompetensi dan memiliki kriteria

yu"g j.fir untuk melakukan asesmen terhadap kompetensi tersebut. Menurut Arends,

iufurfu dan Weber (1971) ada tiga kriteria kompetensi yaitu pengetahuan, penampilan,

dan produk yang dilakukan untuk menilai pengetahuan para calon guru, keterampilan

-engajaroyi, din efektivitas mengajarnya. CBTE populer di Amerika Serikat pada

tahun 
"l970an 

melalui the Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills

(SCANS) and the National Skitls Initiative, terutama untuk guru sekolah kejuruan,

kemudian menyebar di Inggris tahun 1986 melalui the National Vocational

euatificatirrr lilVqs), di New Zealand melalui National Qualifications Framework,

au" ai Australia melalui National Training Board (NTB). Mulanya dalam CBTE

ditetapkan tiga rumpun kompetensi yaitu: menguasai materi yang akan diajarkan,

merrguasai 
"^.u-"uru 

mengajir, cian menguasai pengelolaan siswa' Kompetensi itu

kemudian berkembang -*juOl lima, dan kemudian menjadi 10 kompetensi.

Berdasarkan 10 komepetensi tersebut dikembangkan program pelatihan agat para calon

guru menguasai kompetensi tersebut. Dikembangkan pula instrument penilaian

pencapaian kompetensi yang akan diberikan di akhir program'

CBTE menuai kritik- karena dianggap terlalu behavioristik, sempit, dan kaku

sehingga tidak cocok untuk pembelajaran di perguluan tinggi' Hyland (1994) secara

spesifik menyatakan:

"largely unsuitable for the teaching and learning which goes on in higher

education institutions, whether this occurs in general/academic or

professional/vocational contexts. CBET is excessively reductionist,
-noiror, 

rigid, atomized, and theoretically, empirically, and pedagogically

unsound' (h.336-337).

Mengadopsi model CBTE, ini, di Indonesia pernah dikembangkan sepuluh

kompetensi guiu. Kesepuluh kompetensi guru tersebut kemudian dilatihkan kepada

mahasiswa 
"ulotr 

guru d1 LPTK melalui pengajaran mikro (miuoteaching)' Kesepuluh

kompetensi guru tersebut adalah.

2. PBTE
program preservice selanjutnya disebut PBTE (Performanced-Based Teacher

Educatioi). sebagai perbaikan atas kekurangan CBTE. Para guru lulusan CBTE banyak

yang kurang *u-pu mengajar di kelas, sebaliknya orang-ofang yang mengajarnya

tugir malali tidak iulus tes CBTE,. PBTE menekankan pentingnya praktik mengajar di
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seiolah sebagai bentuk "performance" guru. Guru tidak cukup menguasai kompetensi

yang dilatihkan di perguruan tinggi, tetapi harus mampu menerapkannya di sekolah.
pBTE dikembangkan oleh The National Institute for Performance-Based teacher

Education, the Center for Vocational Education (CVE), Ohio pada tahun 1915-1916.

Robert E. Tylor sebagai Direkur CVE menyatakan "The students teaching experience

has problably been the greates strength of traditional teacher preparation programs

beciuse this provided students with actual field experience with pupils" (Tylot, 1976,

h:5). Pengalaman para mahasiswa calon guru berinteraksi dengan anak di sekolah dalam

konteks pembelajaran merupakan inti dari PBTE.

Gage dan Philip Winne (1975), mendefiniskan PBTE sebagai " teacher training

in yvhich the prospective or inservice teacher acquires, to a prespecified degree,

performance iendencies and capabilities that promote student achievement of
educational objectives" (p. 146). Jadi PBTE berharap agar para lulusan program

keguruan menguasai teori dan praktik pembelajaran yang dapat mengembangkan

kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. PBTE merupakan model yang

menekankan pentingnya para calon guru mengajar di sekolah. Sebagai konsekuensi

dari model ini adalah para mahasiswa calon guru melakukan praktik mengajar, yang

ditampilkan tidak di sekolah, tetapi bersama tmannya di kampus yang dikenal dengan

peer ieaching. Para mahasiswa bergantian peran, satu sebagai guru dan yang lain

sebagai murid. Para mahasiswa dilatih menampilkan berbagai kompetensi guru seperti

yangadadalam CBTE.

3. SBTE
Program selanjutnya disebut SBTE (School-Based Teacher Education). Program

ini lahir sebagai koreksi terhadap CBTE dan PBTE. Para calon guru yang telah lulus

PBTE, ternyata masih menghadapi kendala di lapangan, karena murid yang dihadapi di

lapangan sangat berbeda dengan "murid" dalam peer teaching yaitt temannya sendiri.

Untuk itu, di dalam SBTE para calon guru diharuskan praktik mengajar langsung di

sekolah dengan murid yang sesungguhnya yang dikenal dengan Program Pengalaman

Lapangan (PPL). PPL memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk

menampilkan (perform) pembelaj arcn yang sesungguhnya, berinteraksi dengan siswa,

melakukan proses inkuiri, membimbing proses konseptualisasi, dan melakukan

asesmen.

Ketiga program tersebut sekarang masih dipakai di berbagai negara termasuk di

LfNY. Mahasiswa belajar teori pendidikan dan biologi dari semester satu sampai

semester 8. Di semester 6 mereka berlatih mengajar dengan temannya sendiri yang

dikenal dengan pengajaran mikro Qteer teaching). Pada semester 7 mereka praktik

mengajar di sekolah melalui program PPL selama 2 bulan. Waktu 2 bulan memang

sangat pendek untuk melatih para mahasiswa menguasai kompetensi guru. Untuk itu,

di beberapa negara maju, setelah lulus program keguruan, para calon guru harus

"magartg" di sekolah sebelum memperoleh sertifikat mengajar. Hal ini mirip dengan

dokter, yang harus mengikuti Co-ass selama 1-2 tahun baru dapat diberi sertifikat

dokter. Pertanyaan yang penting, apakah pola penyiapan guru melalui PPG Basic

Science mampu menghasilkan guru yang dihasilkan oleh model-model di atas?

4. CPD
cPD (Continuing Proffessional Development) merupakan program

pengembangan guru secara berkelanjutan (kontinyu). Berdasarkan analisis reflektif
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kinerjanya, para guru menentukan berbagai kompetensi yang akan ditingkatkan agar

mencapai tingkatan standar kompetensi guru seuai level kepangkatannya. Jika para

guru telah meningkatkan kompetensinya dan memenuhi persyaratan dari standar yang

ada, maka ia akan naik pangkatnya dan sebagai konsekuensinya akan naik pula gajinya
(www.tda.gov.uk). Di beberapanegaramaju, CPD dilakukan setiap tahun dalam kurun
waktu empat tahun sekali atau lebih, tergantung tingkat kompetensi yang ingin diraih
(lihat pangkat guru dan kompetensi yang dipersyaratkan).

CPD berkaitan dengan kepangkatan guru dalam karir jabatan. Di negara-negara

maju, kepangkatan guru sangat jelas dan setiap tingkat ditentukan kompetensi yang

disyaratkan, serta standar gajinya. Meskipun struktur kepangkatan antar negara

berbeda-beda, secara umum nampak sebagai berikut.
a. New (Beginning) teachers (0-4 years experience),
b. Experienced teachers (4-8 years experience),
c. Middle leadership (8-12 years experience),
d" Advanced skills teachers (12-15 years experience),
e. Asistant principals (15-20 years experience)
f. Principals (>20 years experience).
Untuk meraih suatu kepangkatan, setiap guru harus memenuhi persyaratan melalui

CPD sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel3.3. CPD dan Kepangkatan Guru

PLUS

l.laint6in d PersBnal Portfo,io

Re{ord, ref{ect, arral$e, 5rlf-
evaluate and pian your CPO

Develop your selfrval$ation,
obs€ruatjon and peer-review

Ptus (Tea(hing focus)
W0rk withlas mentor

Be coached by colleague
Team iearh witn jirnlor colleagile

llork ltilh artist in residence
Ahendldeliver master classes

PLUS

l*lefi bership 0t clust€r/Eic Nrorkinq

pdfties

flembvship of same phase or crcss
phase vrorkir'rq qroup

,qdke inplrls to abovr qroilps

http ://www.bracknell-forest. gov. ulJteachers-framework-and-cpd. pdf

Di Indonesia, kepangkatan guru telah ditetapkan dengan baik. Namun, CPD untuk

meraih setiap kepangkatan tersebut belum jelas dan belum diterapkan dengan baik.

Salah satu kendala-nya adalah uknran keberhasilan, asesor, dan sistem penilaiannya.

Baru pada tahun 2005 mulai didisain program sertifikasi guru yang hasilnya berlaku

seumur hidup. Mestinya pengembangan kompetensi didisain CPD sehingga setiap

waktu ada peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan wawasan yang berimplikasi pada

kenaikan jabatan dan gaji. Mulai tahun 2012, pemerintah (Presiden RI) telah
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menetapkan Kelangka Kualifikasi Nasional (KKNI) yang akan menjadi acuan

pengembangan profJsi. KKNI ini merupakan Qualification Framework di negara maju,

untut guru yang memenuhi kualifikasi tertentu disebut QTS (Qualif,red Teacher

Status).

METODE PENELITIAN
penelitian ini merupakan penelitian survei, bersifat deskriptif kuantitatif. Data diambil dari

para mahasiswa PPG Basic Science baik yang masih dalam-program maupun yang telah lulus

progrun.. Sebanyak 30 mahasiswa, 15 guru biologi, dan 10 dosen sebagai responden penelitian'
's.tiin itu, ditaji pula hasil-hasil workshop mahasiswa, seperti silabi, RPP, LKS' Instrumen

pebnilaian, aun tU"aiu pembelajaran. Data diperoleh melalui angket dan studi dokumen. Dokumen

yang dikajimeliputi silabi, npfi LfS, Media, Bahan ajar, danlnstrumen Penilaian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PPG Basic Science dengan sistem blok

waktu I semester di kanipus dan 1 semester di sekolah dianggap model paling mudah dilaksanakan

bagi sekolah. Sebanyak'33.33% dan 67.66Yo responden menyatakan setuju dan sangat setuju,

berarti bahwa 1 semester workshop penyusunan SSP dan peer teachirzg di kampus dan 1 semester

praktik mengajar di sekolah ..r.rpukun model yang paling diminati. Hal itu dianggap praktis dan

mudah dalam penjadwalannya. Kelemahannya adalah mahasiswa hanya bisa praktik pada materi di

semester itu, tidak semua materi dapat dipraktikkan'

Respon mahasiswa terhadap p"lukrunuun program PPG Basic Science adalah sebagai

berikut.
Tabel L Respon Mahasiswa terhadap PPG Basic Science

NO ASPEK PENILAIAN Respon Mahasiswa

SK K B SB

1,. Banvaknva materi Biologi yang dilatihkan 16,67 83,33

2. Banvaknya Materi Pendidikan yang dilatihkan 6,67 93,33

3. Kualitas materi Biologi yang dilatihkan 33,33 66,67

4. Kualitas Materi Pendidikan yang dilatihkan L6,67 83,33

5. Metode pelatihan 30,00 70,00

6. Kecukupan waktu pelatihan penyusunan SSP 66,67 33,33

7. Kecukupan waktu untuk praktik mengajar

terbatas (microteaching)

6,67 60,00 33,33

8. Kecukupan waktu untuk praktik mengajar di

sekolah

33,33 66,67

9. Kualitas pelatihan pengembangan silabi 6,67 30,00 63,33

10. Kualitas pelatihan RPP 6,67 30,00 63,33

tL. Kualitas pelatihan pengembangan lnstrumen

Penilaian

6,67 33,33 60,00

12. Kualitas pelatihan pengembangan media

pembelajaran

6,67 63,33 30,00

13, Kualitas pelatihan & pembimbingan PTK 6,67 33,33 60,00

L4. Kualitas pelatihan Praktik mengajar dengan

teman sebava (Peerteaching)

t6,67 60,00 33,33

15. Kualitas pelatihan Praktik mengajar di sekolah 33,33 66,67
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16. Kualitas masukan dari dosen pembimbing 33,33 66,67

17. Kualitas masukan dari guru pembimbing 6,67 33,33 60,00

18. Sarana ICT 6,67 93,33

19. Peralatan praktik laboratoriu m
22 22 66,67

20. Ketersediaan bu ku-buku acuanfreferensi 6,67 93,33

21,. Kenyamanan ruangan 100,00

22" Kesan secara umum 6,67 93,33

Data di atas menunjukkan bahwa hampir semua komponen pelatihan dinilai baik (6,67%)

dan sangat balk(93.33%) oleh mahasiswa, kecuali pengembangan silabi, RPP, penilaian, dan media

pembelajaran. Ernpat komponen terakhir memperoleh penilaian kurang baik dari beberapa

mahasiswa (6.67%).

Hasil penilaian guru terhadap kemampuan mahasiswa menghasilkan perangkat

pembe laj aran dan kemampuan mengaj ar dis aj ikan pada tabel 2.

Tabel2. Penilaian Guru terhadap produk PPG basic Science

Berdasarkan data di atas, tampak produk workshop SSP dan kemampuan mengajar mahasiswa

sudah dominan baik dan sangat baik. Meskipun demikian, ada beberapa kelamahan dari silabi,

RPP, LKS, dan instrumen penilaian yang perlu diperbaiki.

Tabel 3. Kualitas SSP

No Aspek yang dinilai Hasil penilaian
cu v n CD

1. Kualitas Silabi 6,67 30,00 63,33

2. Kualitas RPP 6,67 33,33 60,00

3. Kualitas LKS 16,67 56,67 33,67

4. Bahan aiar 33,33 56,67 l_0,00

5. Media pembelajaran L6,67 50,00 33,67

6. Kualitas lnstrumen Penilaian 16,67 33,33 49,00

7. Kemampuan mengajar 33,33 56,67 l-0,00

8. Kemampuan sosial 33,33 66,67

9. Kepribadian 66,67 66,67

No Aspek yang dinilai Hasil nenilaian (o/"

SK K B SB

I Kelengkapan silabus (16 macam dari kelas X, XI,
dan XII)

6,67 93,33

2. Kesesuaian komponen silabi dengan Permen 4l 6,67 93,33

Kesesuaian kegiatan pembelajaran dalam silabi
densan SK dan KD

16,67 93,33

4. Kesesuaian teknik dan jenis penilaian dalam silabi
densan indikator

16,67 83,33

5. Kelengkapan RPP 6,67 93,33
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6. Keses,r'aian RPP dengan kaidah penyusunan RPP di

Permen 4l

l_0,00 90,00

7. f"s*""i"t I-fS dengan tujuan pembelajaran dalam

RPP

13,33 86,67

8. K"t"t-"i'r" tujuan pembelajaran dalam RPP dengan

SK dan KD

6,67 93,33

9. K.s.t*"i""*tAia pembelaj aran dengan materi dan

metode

12 a2 ac c-,

10. Kr"tit' d* kemutakhiran sumber bahan

(referensi)

10,00 90,00

Judul K

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa SSP hasil workshop mahasiswa PPG sudah dalam kategori

baik dan sangat baik. Haiini menunjukkan bahwa proses pembimbingan penyusunan SSP berjalan

dengan baitl lika mahasiswa memandang ptos.i tersebut ada yang kurang, berarti prosedur

p.ribi*birrgannya yang mungkin kurang disukai oleh mahasiswa.

Hasil uji kompetensi terhadap 28 peserta PPG Basic Science menunjukkan data sebagai

berikut.

Dengan nilai tersebut, maka dapat diketahui sebagian besar pesefta PPG (93%) memperoleh nilai A

dan A-.

Pembahasan

t. Strategi PPG

pengembangan guru biologi melalui PPG Basic Science merupakan model konsekutif'

Model ini dirasa lebih ringan bagi mahasiswa yang memiliki berbagai keterbatasan, karena

hanya fokus pada satu aspek saja, yaitu biologi. Setelah lulus baru dilanjutkan dengan aspek

kependidikan. Namun demikian, hal itu memiliki kelemahan yaitu mahasiswa tidak dapat

menghubungkan materi biologi yang diperoleh dengan kebutuhan kurikulum di sekolah dari

awal perkuliahan. Hal ini sangat memberatkannya ketika harus menyusun SSP' Oleh karena

itu, kegiatan PPG diatur sebagai berikut:

a. Matrikulasi
b. Observasi sekolah

c. Workshop penyusunan SSP (Kelas X, Xl, dan Xll)

d. Peerteaching

e. Penyusunan ProPosal PTK

f. Praktikpersekolahan
g. UjiankomPetensiguru

Kegiatan tersebut dipandang sudah tepat oleh mahasiswa. Matrikulasi membekali

wawasan kependidikan biologi kepada para mahasiswa yang akan bermanfaat untuk

menyusun SSp di dalam kegiatan workshop. Observasi sekolah memberi wawasan mengenai

kurikulum, perangkat pembelajaran, kondisi siswa, kondisi peralatan laboratorium, bahan

ajar, dan media pembelajaran yang ada di sekolah, serta sistem penilaiannya. Setelah
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2.

kegiatan workshop menghasilkan seperangkat SSP (silabus, RPP, bahan ajar, Media, dan
instrumen Penilaian) mahasiswa praktik mengajar menggunakan SSP tersebut. Peerteaching
disupervisi oleh dosen dan guru. Kehadiran guru dari sekolah dalam penyusunan SSp dapat
mengurangi hambatan tersebut. Namun sayang, kehadiran guru ke kampus dirasa masih
kurang memadai karena padatnya jadwal guru di sekolah. Untuk itu, sistem blok waktu
dipandang paling tepat agar guru dan dosen dapat melakukan plotting waktu bersama-sama,
Oleh karena itu sistem blok waktu dipandang paling tepat.

Matrikulasi

Mahasiswa basic science mengalami kesulitan jika langsung mengikuti kegiatan
workshop PPG karena belum memiliki wawasan kepandidikan (pedagogy). Oleh karena itu,
matrikulasi materi pendidikan diberikan. Materiyang diberikan antara lain meliputi
a. Konsep dasar Pendidikan Biologi
b. Kurikulum dan perangkat pembelajaran
c. Teori Perkembangan peserta didik
d. Teori Belajar biologi
e. Teori pembelajaran biologi
f. Teorimediapem,belajaranbiologi
g. Teori Penilaian pembelajaran biologi

Para mahasiswa memandang baik dan sangat baik terhadap materi di atas, dalam arti
materi tersebut sangat bermanfaat untuk membekali wawasan kependidikan biologi.

Materi PPG

Materi PPG telah diuraikan didalam strategi PPG. Materi Matrikulasitelah dibahas di
atas. Materi Workshop terdiri atas penyusunan perangl<at pembelajaran yang terdiri dari 5
komponen yaitu:
a. Silabi

b. RPP

c. LKS

d. Bahan ajar
e. Media
f. lnstrumen penilaian

Salah satu kelemahan PPG Basic Science adalah peserta dari ilmu murnitidak dapat
menghubungkannya dengan kebutuhan pelajaran di sekolah. Kadang mahasiswa "terlalu
tinggi" di dalam menyusun materi pelajaran. Hal ini disebabkan karena mahasiswa tidak
memiliki pengalaman persekolahan sejak awal sebagaimana program concurrent. Untuk
mengatasi minimnya wawasan persekolahan, mahasiswa PPGBS diberi kesempatan untuk
melakukan observasi di sekolah. Pada saat observasi mahasiswa dibekali dengan format
observasi agar mahasiswa lebih fokus di dalam pengamatannya. Hal ini sangat membantu
mahasiswa di dalam memahami aspek persekolahan yang menjadi bekal dalam workshop
penyusunan SSP. Penilaian mahasiswa terhadap materi pelatihan umumknya sangat baik dan
baik yang disajikan pada diagram berikut.

3.
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DiagramPenilaianpesertaPPGterhadapmateridanwaktupelatihan.

4' Produk-il:::l 
worshop ppG berupa enam perangkat pemberajaran sebagaimana telah

diuraikandiatasdanproposalprr.setiappesertaPPGmemilikitigaberkasperangkat
pembelajaran:
a. SK dan KD kelas X

b. SK dan KD kelas Xl

;rj[:;.LH:T;lln oor"n terha.dap produk workshop PPG vang berupa enam perangkat

untuk tiga t 
"tus 

umumnya berkisar dari baik dan sangat baik'

6BSB

B

w Kualitas RPP

w Bahan ajar

w. Kualllas I nstru men Penilai a n

w Kualitas Silabi

w Kualitas LKS

wMedla Pembelajaran \
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5. Kualitas Produk
Hasil uji kompetensi peserta PP^G menunjukkan hasil.kurang'

Dari 28 mahasis*"^;i;;;;i"t hasit 7 
-%o 

cukup' 39% 
-Baik 

dan 54o/o

demikian dapat disimp.titun Uuft*a produk PPG amat baik' (Figur )'

baik dan sangat baik'

Sangat baik. Dengan

6.

wCukupbaik wBaik ffi sangat Baik

sarana 
fl,:r;:nxl.o.? n"r,.,an pemberajaran, ruane ppG direngkapi dengan berbagai

sarana sePerti:

a. KomPuter dan lnternet (lCT)

b. Buku-buku teks

c. Kurikulum (SK dan KD) , !!,. .-^^

d. Peralatan praktikum yang disediakan ketika akan praktik menga1ar'

penilaian mahasiswa terhadap sarana tersebut sebagian besar menyatakan dan sangat

baik (a). dan baik (3)'

& Ketersediaan

buku-buku
acuan/referensi

wPeralalan Praktik
laboratorium

wsarana lcf

PersoalanberikutnyaadalahwawasanmahasiswaPPGBStentangperangkatpembelajaran
lemah. Mereka u.ru* *'"iu5u*l r.ur1<urum (-riSP;, ,ilubi, RPP, LKS' bahan ajar' media' dan

oenilaian. waktu observasi yang lamany_a satu minggu hanya_memberi wawasan tentang format

krSp, silabi, RPP, d;; ;;.;Jy". rur.r.tu-tliut -Jilunu-l ilmu penyusunan kurikulum' silabi'

RPP,danperangkatpembelajaranrui,'nvu.Halinijugamenghambatkelancaranworshop
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I,{ama penulis / Judul Tiga Kata
p.nyurunun silabi. Untut itu, pembekalan awal sebelum diadakannya workshop penyusunan SSP

-.n3uai amat penting untuk mimbekali mahasiswa dengan ilmu pengembangan kurikulum, disain

instruksional dan perangkat pembelaj aran.

KESIMPULAN

Berdasarkan data di atas, diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut:

1. Model ppG Basic science sebagai ujicoba model pengembangan guru yang bersifat

consecutive dapat mengembangkan guru yang kompeten sesuai KKNI level 7.

2. Di dalam model ini, mahasiswa melalui tiga tahapan, yaitu (1) matrikulasi materi

kependidikan selama satu semester, (2) mengikuti kegiatan worshop penyusunan SSP

(Subject Specific Pedagogy), dan (3) mengikuti peerteaching, (4) praktik mengajar di

sekolah selama satu semester, dan (5) Uji kompetensiguru'

3. Matrikulasi materi kependidikan biologi meliputi: (1) Konsep dasar Pendidikan Biologi, (2)

Kurikulum dan Perangkat pembelajaran biologi, (3) Teori Kependidikan, (4) Teori

pembelajaran, (5) Pengembangan Media Pembelajaran Biologi, (6) Teori Evaluasi

Pendidikan.
4. Model ppG dengan sistem blok waktu (enam bulan di kampus dan 6 bulan di sekolah)

dipandang paling baik ditinjau dari pengaturan kegiatan di kampus dan di sekolah.

5. Di dalam kegiatan PPG, peranan guru (di samping dosen) di dalam kegiatan workshop

maupun peer-teaching sangat penting karena memberikan wawasan tentang kondisi

siswa dan sekolah yang akan dihadapi peserta PPG'
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