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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

A. Profil Kompetensi PPG SM3T-UR 

Berdasarkan daftar Peserta PPG-SM3T angkatan III tahun 2015/2016, jumlah peserta 

yang akan mengikuti Program PPG-SM3T di LPTK Universitas Riau berjumlah 68 orang 

untuk 4 (empat) program Studi, yaitu Program studi Pend. Biologi, Pend. Fisika, Pend. Kimia 

dan Pend. Ekonomi. Peserta yang mendaftar ulang di LPTK Universitas Riau berjumlah 63 

orang dengan 4 (empat) program studi, secara ringkas jumlah peserta PPG-SM3T dapat 

dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Daftar Peserta PPG berdasarkan Program Studi dan Asal LPTK Penyelenggara 

SM3T 

Program 

Studi PPG 

LPTK SM-3T 

UR UNP UPI UNIMA UNSYIAH UNMUL Jumlah 

Pend. Biologi 7 - 6 4 - - 17 

Pend. Fisika 5 4 - - 7 - 16 

Pend. Kimia 12 6 - - - 1 19 

Pend. 

Ekonomi 
10 1 - - - - 11 

Jumlah 34 11 6 4 7 1 63 

 
Ket. Pada semester II peserta PPG-SM3T berkurang 1 (satu) orang di program studi    

Pendidikan Kimia disebabkan yang bersangkutan telah menikah.  

 

Program PPG dimulai dari bulan Maret 2015 sampai dengan Februari 2016, yang 

dibagi menjadi 2 semester. Semester Pertama melaksanakan Workshop penyiapan perangkat 

pembelajaran, presentasi perangkat pembelajaran dan Peer teaching, dan penyiapan proposal 

PTK. Setiap minggu dimulai hari Senin sampai hari Jum’at jam 07.30 – 17.40 (10 Jam 

Pelajaran @ 50 menit), sedangkan hari sabtu dan minggu untuk kegiatan kehidupan 

berasrama. 

Pada semester ke dua melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah 

mitra yang telah melaksanakan Kurikulum 2013, yaitu: SMAN 8 Pekanbaru, SMAN 12 

Pekanbaru, SMA Muhammadiyah Pekanbaru dan SMA Babussalam Pekanbaru. Kegiatan 

PPL dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 15 Desember 2015.  

Kegiatan kehidupan berasrama di fokuskan pada hari sabtu dan minggu meliputi 

kegiatan: Pembinaan Mental (Pengajian agama dan achievement motivation training), 

Program Belajar Bersama dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Melakukan apel pagi, 



senam dan olahraga, gotong-royong membersihkan lingkungan, latihan kepemimpinan, 

kepramukaan, wisata dan studi banding. 

Selanjutnya pada tahap akhir pelaksanaan PPG pada bulan Januari dan Februari 2016 

dilakukan Ujian Tulis Lokal (UTL), bimbingan materi persiapan  Ujian Tulis Nasional 

(UTN) dan pelaksanaan UTN serta pelaksanaan Yudisium. 

 

1. Pelaksanaan Orientasi 

 Pelaksanaan orientasi PPG SM3T dilaksanakan di ruang micro teaching FKIP UR 

pada tanggal 5-6 Maret 2015. Pelaksanaan ini dihadiri oleh dosen pelaksana PPG SM3T, 

guru pamong dari sekolah yang ditunjuk dan pengelola sekolah atau kepala sekolah (atau 

yang mewakili). Dalam hal ini kegiatan dilaksanakan mulai jam 08.00-16.00 WIB. 

Pelaksanaan orientasi ini sangat penting karena dalam hal ini pertama kalinya FKIP UR 

ditunjuk sebagai LPTK pelaksana PPG SM3T untuk program studi Pendidikan Kimia, 

Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika dan Pendidikan Ekonomi. Dalam pelaksanaan 

orientasi ini dibahas tentang pelaksanaan workshop pada tanggal 5 Maret 2015 dan program 

pengalaman lapangan pada tanggal 6 Maret 2015. 

 

2. Pelaksanaan Workshop 

Program PPG untuk workshop (penyiapan perangkat pembelajaran, presentasi 

perangkat pembelajaran dan Peer teaching, dan penyiapan proposal PTK) dimulai dari bulan 

Maret 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, yang dibagi menjadi 2 semester. Semester Pertama 

melaksanakan Workshop. Setiap minggu dimulai hari Senin sampai hari Jum’at jam 07.30 – 

17.40 (10 Jam Pelajaran @ 50 menit), sedangkan hari sabtu dan minggu untuk kegiatan 

kehidupan berasrama. Adapun peserta adalah dari program studi Pendidikan Kimia, 

Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika dan Pendidikan Ekonomi.  

Adapun jumlah dosen yang terlibat dalam orientasi dan workshop terdiri dari 

Pendidikan Fisika sebanyak 15 orang, Pendidikan Matematika sebanyak 13 orang, 

Pendidikan Kimia sebanyak 11 orang dan Pendidikan Ekonomi sebanyak 9 orang. Adapun 

kegiatan workshop ini dimulai dari tanggal 9 Maret hingga 4 Juli 2015 yang terdiri dari 

penyusunan perangkat pembelajaran untuk kelas X, XI dan XII untuk SMA berbasis 

kurikulum 2013, presentasi perangkat pembelajaran, pelaksaanaan mikro teaching dan peer 

teaching serta refleksi dan revisi perangkat pembelajaran dengan pengawasan dosen yang 

telah ditunjuk dari masing-masing program studi. 



 Adapun pelaksanaan satu siklus adalah selama 14 hari dengan setiap hari sebanyak 10 

Jam Pertemuan (JP) dimana 1 JP sama dengan 50 menit terkecuali untuk hari Jumat sebanyak 

8 JP. Pelaksanaan micro teaching dan peer teaching setiap prodi dibagi menjadi dua kelas 

dan dihadiri oleh guru pamong. 

 

3. Hasil Penilaian 

 Keberhasilan pelaksanaan PPG SM3T yang dilaksanakan  FKIP Universitas Riau 

tahun 2015 dapat dilihat dari hasil penilaian dari masing-masing program yang dilaksanakan 

yaitu kegiatan worshop, Ujian tulis Lokal dan Ujian Tulis Nasional dari peserta PPG SM3T.  

Hasil penilaian secara rata-rata dari masing program studi yang melaksanakan PPG SM3T 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kompetensi Pengetahuan Pedagogi Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

          Peserta Workshop PPG SM3T Universitas Riau tahun 2015 

Kompetensi pedagogi pengembangan perangkat pembelajaran yang di nilai adalah: 

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), bahan ajar, lembaran kerja peserta 

didik (LKPD)dan instrumen penilaian.  Hasil pengembangan pembelajaran melalui kegiatan 

workshop secara rinci untuk setiap program studi disajikan pada Tabel 2, 3, 4, dan 5. 

    Tabel 2. Pengetahuan Pedagogi Pengembangan RPP Peserta Workshop PPG SM3T 

         Universitas Riau Tahun 2015 

No 
PROGRAM 

STUDI N Min Mak Rerata Ket 

1 PEND. KIMIA 18 73.93 77.07 75.51 C 

2 
PEND. 

BIOLOGI 17 82.75 87.08 83.76 B 

3 PEND. FISIKA 16 77.42 84.25 82.16 B 

4 
PEND. 

EKONOMI 11 79.63 83.21 81.27 B 

  Rata-rata 78.43 82.90 80.68 B 

  Keterangan : B = Baik, C = Cukup 

 

Kemampuan pengembangan RPP peserta workshop dari ke-empat program studi 

didapat nilai rerata sebesar 80,68 dikategorikan baik. Nilai rerata pengembangan RPP 

terendah sebesar 78,43 (Baik), dan nilai rerata tertinggi 82,90(Baik).  

Dari ke-empat program studi peserta workshop, aspek penilaian kemampuan 

pengembangan RPP, menunjukkan peserta PPGprogram studi Kimia memiliki nilai rerata 

yang paling rendah yaitu 75,51 kategori Cukup. . Nilai rerata pengembangan RPP terendah 

sebesar 73,93 (Cukup), dan nilai rerata tertinggi 77,07(Baik),dengan demikian peserta 



workshop PPG SM3T dari program studi Kimia masih ada yang belum mampu menyusun 

RPP dengan baik, walaupun nilai kelulusan pengembangan perangkat adalah 70. 

RPP merupakan skenario pembelajaran yang disusun sendiri oleh seorang guru agar 

pembelajaran lebih terarah. RPP yang disusun untuk mencapai kompetensi dasar berisi tujuan 

yang akan dicapai, materi yang teroganisir,   metode pembelajaran yang diterapkan untuk 

mencapai tujuan, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan guru dan anak didik dalam 

pembelajaran pada setiap pertemuan, media dan sumber belajar yang digunakan dalam  

pembelajaran  dan instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Karena 

itu RPP harus mempunyai daya terap (aplicable) yang tinggi. Tanpa perencanaan yang 

matang, mustahil target pembelajaran bias tercapai secara maksimal. Pada sisi lain, melalui 

RPP dapat diketahui kadar kemampuan guru dalam menjalankan profesinya. Kemampuan 

pengetahuan pedagogi dalam pengembangan bahan ajar disajikan pada Tabel-2. 

     Tabel 3 Pengetahuan Pedagogi Pengembangan Bahan Ajar peserta Workshop   

      PPG SM3T Universitas Riau Tahun 2015 

No PROGRAM STUDI N Min Mak Rerata Ket 

1 PEND. KIMIA 18 71.79 76.93 74.72 C 

2 PEND. BIOLOGI 17 81.25 88.42 83.53 B 

3 PEND. FISIKA 16 78.33 87.33 84.02 B 

4 PEND. EKONOMI 11 80.42 85.83 82.06 B 

  Rata-rata 77.95 84.63 81.08 B 

  Keterangan : B = Baik, C = Cukup 

 

Nilai rerata kemampuan pengembangan bahan ajar peserta workshop dari empat 

program studi sebesar 81,08 dikategorikan Baik. Nilai rerata kemampuan pengembangan 

bahan ajar terendah sebesar 77,95 (Baik) dan nilai rerata tertinggi sebesar 84,63 (Baik).   

Dari ke-empat program studi peserta workshop, aspek penilaian kemampuan 

pengembangan bahan ajar, menunjukkan pesertaPPGprogram studi Kimia memiliki nilai 

rerata yang paling rendah yaitu 74,72 kategori Cukup. Nilai rerata kemampuan 

pengembangan bahan ajar terendah sebesar 71,79 (Cukup) dan nilai rerata tertinggi sebesar 

76,93 (Baik),dengan demikian peserta workshop PPG SM3T dari program studi Kimia masih 

ada yang belum mampu menyusun Bahan Ajar dengan baik, walaupun nilai kelulusan 

pengembangan perangkat adalah 70. 

Bahan ajar merupakan bagian perangkat pembelajaran yang wajib disusun oleh 

peserta PPG, karena melalui penyusunan bahar ajar diharapkan kompetensi profesional 

penguasaan materi bidang studinya semakin baik. Untuk ke-empat bidang studi yang telah 

melaksanakan kurikulum 2013 memang belum ada buku guru dan buku siswa sebagai acuan 



dalam pengembangan bahan ajar, sehingga peserta menggunakan buku dari beberapa penerbit 

yang mengacu kepada kurikulum 2013. Sebenarnya jika dilihat dari bahan ajar yang dibuat 

peserta PPG lebih kepada bentuk kompilasi. Hal ini karena keterbatasan waktu, sumber dan 

sarana internet yang kurang, di samping itu wawasan peserta PPG tentang materi bidang 

studinya belum memadai. Selanjutnya Pengetahuan Pedagogi Pengembangan LKPD peserta 

Workshop PPG SM3T (Tabel 3). 

    Tabel 4.Pengetahuan Pedagogi Pengembangan LKPD peserta Workshop PPG  

SM3T Universitas Riau Tahun 2015 

No PROGRAM STUDI N Min Mak Rerata Ket 

1 PEND. KIMIA 18 71.29 77.50 74.75 C 

2 PEND. BIOLOGI 17 70.33 87.17 81.44 B 

3 PEND. FISIKA 16 79.08 87.83 84.33 B 

4 PEND. EKONOMI 11 79.04 84.63 81.82 B 

  Rata-rata 74.94 84.28 80.59 B 

  Keterangan : B = Baik, C = Cukup 

Kemampuan peserta PPG dalam membuat LKPD selama program workshop untuk 

ke-empat program studi dengan nilai rerata pengembangan LKPD sebesar 80,59dikategorikan 

Baik. Nilai rerata kemampuan pengembangan LKPD terendah sebesar 74,94 dikategorikan 

Cukup dan nilai rerata tertinggi 84,28(kategori Baik). 

Dari ke-empat program studi peserta workshop, aspek penilaian kemampuan 

pengembangan LKP, menunjukkan bahwa pesertaPPGprogram studi Kimia memiliki nilai 

rerata yang paling rendah yaitu 74,75 kategori Cukup. Nilai rerata kemampuan 

pengembangan LKPD terendah sebesar 71,29 (Cukup) dan nilai rerata tertinggi sebesar 77,50 

(Baik),dengan demikian peserta workshop PPG SM3T dari program studi Kimia masih ada 

yang belum mampu menyusun LKPD dengan baik, walaupun nilai kelulusan pengembangan 

perangkat adalah 70. 

Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik akan melatih keterampilan dan 

sikap  anak didik disamping memiliki pengetahuan. Untuk merancang pembelajaran dengan 

penerapan pendekatan saintifik yang baik memerlukan LKPD yang baik pula. Melalui LKPD 

pengalaman belajar siswa dirancang oleh guru sehingga siswa berlajar dengan prinsip belajar 

aktif dengan menemukan sendiri konsep materi pelajarannya, oleh karena itu peranan LKPD 

sangat membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 yang menekankan pada 

pendekatan saintifik. 

 

 



Tabel 5. Pengetahuan Pedagogi Pengembangan Instrumen Penilaian peserta   

      Workshop PPG SM3T  Universitas Riau Tahun 2015 

No PROGRAM STUDI N Min Mak Rerata Ket 

1 PEND. KIMIA 18 75.14 78.64 76.62 B 

2 PEND. BIOLOGI 17 82.42 86.83 85.01 B 

3 PEND. FISIKA 16 78.17 87.42 83.74 B 

4 PEND. EKONOMI 11 72.46 83.54 79.25 B 

  Rata-rata 77.05 84.11 81.16 B 

  Keterangan : B = Baik, C = Cukup 

 

Nilai rerata kompetensi pengembangan instrumen penilaian untuk ke-empat program 

studi peserta workshop sebesar 81,16 dikategorikan Baik. Nilai rerata kompetensi 

pengembangan instrumen penilaian terendah sebesar 77,05 (Baik) dan nilai rerata tertinggi 

sebesar 84,11 ( Baik). 

Ke-empat program studi peserta workshop, dilihat dari aspek kemampuan 

pengembangan instrument penilaian sudah berada pada kategori Baik, walaupun dari angaka, 

program studi Kimia dan Ekonomi  memiliki nilai rerata yang rendah dibandingka dua prodi 

lainnya. Program studi Kimia dengan nilai rerata sebesar 76,62 kategori Baik. Nilai rerata 

kemampuan pengembangan instrument penilaian terendah sebesar 75,14 (Cukup) dan nilai 

rerata tertinggi sebesar 78,64 (Baik). Program studi Ekonomidengan nilai rerata sebesar 79,25 

kategori Baik. Nilai rerata kemampuan pengembangan instrument penilaian terendah sebesar 

72,46 (Cukup) dan nilai rerata tertinggi sebesar 83,54 (Baik). Dengan demikian peserta 

workshop PPG SM3T dari program studi Kimia dan Ekonomi masih ada yang belum mampu 

mengembangkan instrument penilaian dengan baik, walaupun nilai kelulusan pengembangan 

perangkat adalah 70. 

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bias memberikan gambaran 

atau informasi tentang perkembangan pengalaman belajar siswa. Dengan demikian, penilaian 

diarahkan pada proses mengamati, menganalisis, dan menafsirkan data yang telah 

terkumpulketika atau dalam proses pembelajaran siswa berlangsung, bukan semata-mata pada 

hasil pembelajaran.Instrumen penilaian  merupakan perangkat pembelajaran  yang berguna 

untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran, memiliki  sikap ilmiah dan 

keterampilan. Dalam kurikulum 2013 instrumen penilaian yang dikembangkan adalah 

penilaian autentik, sehingan penilaian dapat dilakukan secara menyeluruh dimulai aspek 

afektif, kognitif dan psikomotor. 

Selanjutnya Kompetensi pedagogi pengembangan perangkat pembelajaran yang 

meliputi  pengembangan rancangan program pembelajaran (RPP), bahan ajar, lembaran kerja 



peserta didik (LKPD)dan instrumen penilaian untuk ke-empat program studi peserta 

workshop PPG SM3T Universitas Riau tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.  

Tabel 6. Pengetahuan Pedagogi Pengembangan Perangkat Pembelajaran  

  peserta  Workshop PPG SM3T  Universitas Riau Tahun 2015 

No PROGRAM STUDI N RPP B.Ajar LKPD Inst. Rerata Ket 

1 PEND. KIMIA 18 75.51 74.72 74.75 76.62 75.40 C 

2 PEND. BIOLOGI 17 83.76 83.53 81.44 85.01 83.44 B 

3 PEND. FISIKA 16 82.16 84.02 84.33 83.74 83.56 B 

4 PEND. EKONOMI 11 81.27 82.06 81.82 79.25 81.10 B 

 
Rata-rata 80.68 81.08 80.59 81.16 80.87 B 

  Keterangan : B = Baik, C = Cukup 

 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 6, diketahui bahwa nilai rerata 

Pengetahuan Pedagogi Pengembangan Perangkat Pembelajaran (RPP, Bahan Ajar, LKPD 

dan Instrumen Penilaian)peserta workshop untuk ke-empat program studisebesar 80.87 

dikategorikan Baik. Nilai rerata terendah sebesar 75,40 (Cukup) dan nilai tertinggi sebesar 

83.56 (Baik).  

Dari ke-empat program studi peserta workshop, Pengetahuan Pedagogi 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran (RPP, Bahan Ajar, LKPD dan Instrumen Penilaian), 

menunjukkan bahwa pesertaPPGprogram studi Kimia memiliki nilai rerata yang paling 

rendah yaitu 75,40 kategori Cukup, dengan demikian peserta workshop PPG SM3T dari 

program studi Kimia masih ada yang belum mampu menngembangkan Perangkat 

Pembelajaran (RPP, Bahan Ajar, LKPD dan Instrumen Penilaian) dengan baik, walaupun 

nilai kelulusan pengembangan perangkat adalah 70. 

 

b. Kompetensi Pengetahuan Konten Materi Bidang Studi Peserta Workshop PPG 

SM3T Universitas Riau Tahun 2015 

Kemampuan kognitif peserta mulai dinilai dari kegiatan workshop dengan 

memberikan tes formatif setelah selesai satu siklus. Dalam satu siklus dilakukan tes formatif  

dua sampai tiga kali oleh dosen pembimbing. Sebelum pelaksanaan ujian nasional secara 

online, dilakukan ujian lokal yang soalnya dibuat oleh LPTK masing-masing program 

studi.Hasil penilaian kemampua pengetahuan konten materi bidang studi peserta PPG dapat 

dilihat pada Tabel 6, 7 dan 8. 

 

 

 



Tabel 7. Pengetahuan Konten Materi Bidang Studimelalui test Formatif  

                              Peserta Workshop PPG SM3T Universitas Riau Tahun 2015 

No 
PROGRAM 

STUDI N Min Mak Rerata Ket 

1 PEND. KIMIA 18 75.83 86.08 80.21 B 

2 
PEND. 

BIOLOGI 17 71.03 83.30 75.03 C 

3 PEND. FISIKA 16 65.38 78.08 70.25 C 

4 
PEND. 

EKONOMI 11 80.34 84.35 82.51 B 

  Rata-rata 73.15 82.95 77.00 B 

  Keterangan : B = Baik, C = Cukup 

 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 7, diketahui bahwa nilai rerata kompetensi 

kognitif Pengetahuan Konten materi bidang studi dari tes formatif sebesar 77.00 

dikategorikan Baik. Nilai rerata terendah sebesar 73,15 (Cukup) dan nilai tertinggi sebesar 

82.95 (Baik). 

Dari ke-empat program studi peserta workshop, kompetensi Kognitif pengetahuan 

konten bidang studi dari hasil tes Formatif menunjukkan bahwa pesertaPPG program studi 

Biologi dan Fisika  memiliki nilai rerata yang rendah yaitu masih  dikategorikan Cukup. 

Program studi Biologi dengan nilai rerata sebesar 75,03 kategori Cukup, dengan rerata nilai 

terendahnya sebesar 71,03 (Cukup) dan nilai rerata tertinggi sebesar 83,30 (Baik). Program 

studi Fisika dengan nilai rerata sebesar 70,25 kategori Cukup, dengan nilai rerata terendah 

sebesar 65,38 (Kurang) dan nilai rerata tertinggi sebesar 78,08 (Baik). Dengan demikian 

peserta workshop PPG SM3T dari program studi Biologi dan Fisika masih ada yang belum 

memiliki kemampuan kognitif konten materi bidang studi melalui tes formatif dengan baik, 

walaupun nilai kelulusan tengetahuan tes  formatif adalah 70. 

      Tabel 8. Pengetahuan Konten Materi Bidang Studi melalui Ujian Tulis Lokal  

                                Peserta Workshop PPG SM3T Universitas Riau Tahun 2015 

No PROGRAM STUDI N Min Mak Rerata Ket 

1 PEND. KIMIA 18 70.00 90.00 80.78 B 

2 PEND. BIOLOGI 17 71.00 85.50 78.47 B 

3 PEND. FISIKA 16 71.00 81.50 74.97 C 

4 PEND. EKONOMI 11 71.00 84.50 76.77 B 

  Rata-rata   70.75 85.38 77.75 B 

  Keterangan : B = Baik, C = Cukup 

 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 8, diketahui bahwa nilai rerata kompetensi 

kognitif Pengetahuan Konten materi bidang studi dari nilai ujian tulis lokal dari LPTK 

diperoleh rerata sebesar 77.75 dikategorikan Baik. Nilai rerata terendah sebesar 70,75 

kategori (Cukup) dan nilai tertinggi sebesar 85,38 (Baik). 



Dari ke-empat program studi peserta workshop, kompetensi Kognitif pengetahuan 

konten bidang studi dari nilai ujian tulis lokal menunjukkan bahwa peserta PPG program 

studi Fisika  memiliki nilai rerata yang rendah yaitusebesar 74,97 dengan kategori Cukup, 

dengan rerata nilai terendahnya sebesar 71,00 (Cukup) dan nilai rerata tertinggi sebesar 81,50 

(Baik). Dengan demikian peserta workshop PPG SM3T dari program studi Fisika masih ada 

yang belum memiliki kemampuan kognitif konten materi bidang studi melalui ujian tulis 

lokal dengan baik, walaupun nilai kelulusan pengetahuan melaui ujian tes lokal adalah 70. 

Hal ini terbukti dengan adanya ujian ulang untuk 7 (Tujuh) peserta. 

     Tabel 9. Pengetahuan Konten Materi Bidang Studi melalui Ujian Tulis    

       Nasional Peserta Workshop PPG SM3T Universitas Riau Tahun 2015 

No PROGRAM STUDI N Min Mak Rerata Ket 

1 PEND. KIMIA 18 60.00 85.00 68.89 C 

2 PEND. BIOLOGI 17 60.00 93.33 71.86 C 

3 PEND. FISIKA 16 60.00 95.00 75.78 C 

4 PEND. EKONOMI 11 72.00 92.00 82.18 B 

  Rata-rata 63.00 91.33 74.68 C 

  Keterangan : B = Baik, C = Cukup 

 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 9, diketahui bahwa nilai rerata kompetensi 

kognitif Pengetahuan Konten materi bidang studi nilai rerata ujian tulis nasional secara on-

line sebesar 74.68 dikategorikan Cukup.Nilai rerata terendah sebesar 63,00 kategori (Kurang) 

dan nilai tertinggi sebesar 91,33 (Sangat Baik). 

Dari ke-empat program studi peserta workshop, kompetensi Kognitif pengetahuan 

konten bidang studi dari hasil Ujian tulis Nasional menunjukkan bahwa hanya peserta PPG 

dari program studi ekonomi yang telah mencapai kategori Baik dengan rerata nilainya 82,18. 

Sedangkan ketiga prodi lainnya yairu program studi Kimia, Biologi dan Fisika  memiliki nilai 

rerata yang rendah yaitu masih  dikategorikan Cukup. Dengan demikian peserta workshop 

PPG SM3T dari program studi Kimia, Biologi dan Fisika masih ada yang belum memiliki 

kemampuan kognitif konten materi bidang studi melalui Ujian tulis nasional dengan baik, 

walaupun nilai kelulusan pengetahuan melaui ujian tes lokal adalah 60. Hal ini terbukti 

dengan adanya ujian ulang bagi peserta PPG SM3T yang tidak mencapai nilai 60. 

Pada ujian nasional utama, peserta yang  lulus adalah 15 orang dari Pendidikan 

Biologi, 12 orang peserta dari Pendidikan Kimia dan 4 orang peserta dari Pendidikan Fisika, 

sedangkan peserta dari pendidikan ekonomi semuanya lulus (11 orang). Setelah diadakan 

UTN ulang 1  sebanyak 20 orang lulus sebanyak 10 orang yaitu 2 orang peserta dari 

Pendidikan Biologi, 6 orang peserta dari Pendidikan Kimia dan dari  Pendidikan Fisika hanya 



lulus 2  orang peserta. Setelah diadakan UTN ulang 2, semua peserta (10 orang) dari 

Pendidikan Fisika lulus.  

Selanjutnya kompetensi kognitif Pengetahuan Konten materi bidang studi yang 

meliputi Tes formatif, Ujian tulis lokal dan Ujian tulis untuk ke-empat program studi peserta 

workshop PPG SM3T Universitas Riau tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 10 berikut.   

Tabel 10. Rerata Kompetensi Kognitif Pengetahuan Konten Materi Bidang  

    Studi Peserta Workshop PPG SM3T  Universitas Riau Tahun 2015 

No PROGRAM STUDI N Formatif UTL UTN Rerata Ket. 

1 PEND. KIMIA 18 80.21 80.78 68.89 76.63 B 

2 PEND. BIOLOGI 17 75.03 78.47 71.86 75.12 C 

3 PEND. FISIKA 16 70.25 74.97 75.78 73.67 C 

4 PEND. EKONOMI 11 82.51 76.77 82.18 80.49 B 

 
Rata-rata 77.00 77.75 74.68 76.48 B 

            Keterangan : B = Baik, C = Cukup 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 10, diketahui bahwa nilai rerata 

Kompetensi Kognitif Pengetahuan Konten Materi Bidang Studipeserta workshop untuk ke-

empat program studisebesar 76.48 dikategorikan Baik. Nilai rerata terendah sebesar 73,67 

(Cukup) dan nilai tertinggi sebesar 80.49 (Baik).  

Dari ke-empat program studi peserta workshop, Kompetensi Kognitif Pengetahuan 

Konten Materi Bidang Studi,menunjukkan bahwa peserta PPG rerata nilai terendah adalah 

prodi Fisika yaitu sebesar 73,67 dengan kategori Cukup dan program studi Biologi sebesar 

75,12 kategori Cukup. 

Hal ini dapat ditinjau dari asal institusinya. Peserta PPG yang berasal dari beberapa 

universitas di Indonesia. Dengan demikian, latar belakang asal pendidikan  mempengaruhi 

perbedaan kemampuan kognitif mereka, walaupun syarat untuk dapat ikut peserta SM3T 

dengan IPK >3,00. Selain itu peserta PPG satu tahun sebelumnya mengikuti kegiatan di 

daerah tertinggal, mereka tidak menerapkan bidang ilmu yang dimiliki, karena mengajar di 

SD dan sedikit sekali kesempatan mengajar di SMP. Sementara pada saat workshop, tidak 

membahas secara khusus yang berhubungan dengan materi bidang studi, kurikulum lebih 

kepada kemampuan menyusun perangkat pembelajaran. Memang masih berhubungan dengan 

materi biologi akan tetapi kemampuan koginitif awal mereka tidak sama. Bagi peserta yang 

kemampuan dasar kuat maka akan mudah menyelesaikan tugas dengan baik, sedangkan bagi 

mereka yang tidak memiliki kemampuan kognitif yang maksimal akan mengalami kesulitan 

dalam mengembangkan kemampuan professional bidang studinya. 

 

c. Kompetensi Keterampilan Mengajar peer teaching Peserta Workshop PPG 

SM3TUniversitas Riau tahun 2015 



Keterampilan mengajar peserta PPG SM3T dilihat dari pelaksanaan peer teaching 

pada saat workshop. Setelah perangkat disusun pada saat worshop, peserta PPG diwajibkan 

mempraktekkannya pada kelompok kecil dengan teman sejawat sebagai siswanya. Hasil 

penilaian praktik mengajar (peer teaching) selama workshop dapat dilihat pada tabel 11. 

                Tabel 11. Kompetensi Keterampilan Mengajar Peserta Workshop PPG SM3T  

                                Universitas Riau Tahun 2015 

No PROGRAM STUDI N Min Mak Rerata Ket 

1 PEND. KIMIA 18 74.71 80.43 77.42 B 

2 PEND. BIOLOGI 17 86.50 91.33 88.59 SB 

3 PEND. FISIKA 16 77.89 86.65 83.17 B 

4 PEND. EKONOMI 11 76.20 80.76 77.73 B 

  Rata-rata 78.83 84.79 81.73 B 

  Keterangan : SB = Sangat Baik, B = Baik 

Hasil nilai rerata dosen pembimbing dan guru pamong dari pelaksanaan peer 

teaching pada saat workshopuntuk ke-empat program studi yaitu 81,79 kategori Baik. Nilai 

rerata terendah sebesar 78(Baik) dan nilai tertinggi sebesar 84,79 (Baik). 

Dari ke-empat program studi peserta workshop, kompetensi Keterampilan mengajar 

melalui  peer teachingmenunjukkan bahwa hanya pesertaPPGdari program studi Biologi 

yang telah mencapai kategori Sangat Baik dengan rerata nilainya 88,59. Sedangkan ketiga 

prodi lainnya yairu program studi Kimia, Fisika dan ekonomi   memiliki nilai rerata kategori 

Baik. Dengan demikian peserta workshop PPG SM3T dari program studi Biologi 

keterampilan praktik mengajar yang Sangat Baik, yaitu dengan nilai diatas 85. 

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa peserta PPG sudah layak untuk bisa ujian 

praktek mengajar yang dikenal dengan uji kinerja. Penilaian uji kinerja dilakukan oleh dosen 

pembimbing, guru pamong dan guru independen. Berdasarkan hasil penilaian ujian tulis lokal 

peserta PPG SM3T, semua peserta lulus dengan nilai >70. Ujian tulis lokal diberikan 

kesempatan mengikuti dua kali jika tidak lulus ujian pertama. Pada ujian pertama tidak semua 

peserta lulus karena ada 7 (tujuh) orang dari program studi Pendidikan Fisika yang tidak 

lulus. Ujian tulis nasional diberi kesempatan mengikuti tiga kali, jika tidak lulus pada UTN 

utama dengan nilai kelulusan UTN adalah 60. Pada UTN  utama peserta PPG SM3T yang 

lulus hanya 42 orang dari 62 orang peserta. Peserta yang  lulus adalah 15 orang dari 

Pendidikan Biologi, 12 orang peserta dari Pendidikan Kimia dan 4 orang peserta dari 

Pendidikan Fisika, sedangkan peserta dari pendidikan ekonomi semuanya lulus (11 orang). 

Setelah diadakan UTN ulang 1  sebanyak 20 orang lulus sebanyak 10 orang yaitu 2 orang 

peserta dari Pendidikan Biologi, 6 orang peserta dari Pendidikan Kimia dan dari  Pendidikan 



Fisika hanya lulus 2  orang peserta. Setelah diadakan UTN ulang 2, semua peserta (10 orang) 

dari Pendidikan Fisika lulus.   

 

B. Profil Kompetensi Peserta PPG-SM3T Pendidikan Fisika 

Peserta PPG-SM3T Pendidikan Fisika Universitas Riau berjumlah 16 orang yang 

terdiri dari  8 (delapan) orang laki-laki dan 8 (delapan) orang wanita. Setelah mengikuti PPG-

SM3T selama satu tahun diharapkan peserta memiliki kompetensi dalam hal kognitif dan 

paedagogik melalui workshop, keterampilan mengajar melalui PPL dan memiliki kepribadian 

dan sikap sosial yang baik melalui kehidupan berasrama. Kegiatan-kegiatan yang dilalui 

peserta PPG-SM3T selama setahun adalah workshop dan PPL. Kegiatan workshop selama 

satu semester peserta PPG-SM3T mengembangkan perangkat pembelajaran untuk kelas X, 

XI, dan XII SMA dengan menerapkan  Kurikulum 2013 sehingga menghasilkan produk 

berupa RPP, bahan ajar, Lembaran Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dan instrumen penilaian. 

Disamping itu pada kegiatan workshop peserta PPG-SM3T berlatih keterampilan mengajar 

melalui peer teaching pada kelas kecil (8-10) orang. Pada semester berikutnya peserta PPG-

SM3T praktek mengajar di sekolah (PPL)  dengan menerapkan perangkat pembelajaran yang 

dibuat pada workshop. Untuk mengetahui kompetensi kognitif peserta PPG-SM3T dilakukan 

ujian tulis lokal yang dilakukan LPTK dan ujian tulis nasional secara online.  

  Hasil yang diperoleh peserta PPG-SM3T Pendidikan Fisika berdasarkan kompetensi 

kognitif dan pedagogik, keterampilan mengajar, kepribadian dan  sikap sosial dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Kompetensi Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan peserta PPG-SM3T Pendidikan Fisika 

adalah RPP, LKPD, bahan ajar dan instrumen penilaian. Kompetensi keterampilan 

mengembangkan perangkat pembelajaran  peserta PPG-SM3T Pendidikan Fisika dapat 

dilihat hasilnya pada Tabel 12. 

     Tabel 12..Kompetensi  Pengembangan Perangkat Pembelajaran  Peserta PPG-SM3T 

Pendidikan Fisika Universitas Riau 

No Perangkat Pembelajaran Skor  Kemampuan Rata-Rata Kriteria 

1 RPP 82,2 Baik 

2 Bahan Ajar 84,0 Baik 

3 LKPD 84,5 Baik 

4 Instrumen  Penilaian 83,7 Baik 

          

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa  kemampuan 

peserta PPG-SM3T pendidikan Fisika universitas Riau dalam mengembangkan perangkat 



pembelajaran melalui program worshop rata-rata pada kategori baik. Program  worshop 

selama satu semester, peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika Universitas   Riau,  

mengembangkan perangkat pembelajaran dibagi atas enam siklus. Masing-masing siklus 

mengembangkan RPP, LKPD, bahan ajar dan instrumen penilaian untuk satu semester 

pembelajaran fisika  di SMA. 

Kompetensi pengembangan RPP peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika Universitas   

Riau dari siklus pertama sampai siklus ke enam dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Kemampuan Pengembangan RPP Peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika  

              Universitas Riau 

No RPP Skor  Kemampuan Rata-Rata Kriteria 

1 Siklus I 83,1  Baik 

2 Siklus II 83,4 Baik 

3 Siklus III 78,6 Baik 

4 Siklus IV 87,5 Baik 

5 Siklus V 81,8 Baik 

6 Siklus VI 78,4 Baik 

   

Kemampuan rata-rata peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika Universitas Riau  pada 

kategori baik. RPP merupakan skenario pembelajaran yang disusun sendiri oleh seorang guru 

agar pembelajaran lebih terarah. RPP yang disusun untuk mencapai kompetensi dasar berisi 

tujuan yang akan dicapai, materi yang teroganisir,   metode pembelajaran yang diterapkan 

untuk mencapai tujuan, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan guru dan anak didik dalam 

pembelajaran pada setiap pertemuan, media dan sumber belajar yang digunakan dalam  

pembelajaran  dan instrumen penilaian untuk mengkur ketercapaian pembelajaran. 

Kemampuan peserta mengembangkan RPP pada setiap siklus belum optimal, 

terutama untuk RPP pada pembelajaran fisika kelas II semester I dan kelas III semester II. 

RPP yang disusun peserta PPG menggunakan kurikulum 2013, yang menuntut menerapkan 

pendekatan saintifik dengan model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

materi fisika. Kesulitan yang dialami peserta dalam menyusun RPP adalah menentukan 

indikator pencapaian hasil yang tepat dari kompetensi dasar, terutama untuk kompetensi 

dasar kognitif. Kelemahan ini disebabkan peserta belum menguasai materi fisika secara 

komprehensif baik pengorganisasian materi fisika maupun aplikasi materi fisika dalam 

kehidupan sehari-hari. Indikator dapat dirumuskan dengan tepat jika kita memahami materi 

fisika. Dengan rumusan indikator yang tepat maka kegiatan pembelajaran lebih terarah untuk 

mencapai indikator tersebut. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik akan 

melatih keterampilan dan sikap  anak didik disamping memiliki pengetahuan. Untuk 



merancang pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik memerlukan media dan 

sumber belajar atau LKPD yang dirancang peserta PPG.  

LKPD merupakan sarana  untuk mengarahkan anak didik agar terlibat dalam proses 

pembelajaran. Kemampuan peserta PPG dalam membuat LKPD selama program worshop 

dapat dilihat pada Tabel 14. 

     Tabel 14. Kemampuan Pengembangan LKPD Peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika  

         Universitas Riau  

No LKPD Skor  Kemampuan Rata-Rata Kriteria 

1 Siklus I 91,5  Sangat Baik 

2 Siklus II 82,3 Baik 

3 Siklus III 86,3 Sangat Baik 

4 Siklus IV 84,7 Baik 

5 Siklus V 82,9 Baik 

6 Siklus VI 79,4 Baik 

 

  Berdasarkan Tabel 14 Peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika Universitas Riau telah 

mampu memnyusun LKPD, walaupun belum optimal terutama pada LKPD yang disusun 

untuk materi fisika kelas XII SMA semester II. Pada siklus I, rata-rata kompetensi peserta 

menyusun   LKPD   sangat baik. Materi fisika kelas X SMA yang dibahas adalah 

pengukuran, penjumlahan vektor, gerak lurus, hukum Newton dan penerapannya, gerak 

melingkar beraturan. Kemampuan peserta PPG menyusun LKPD pada siklus I sangat baik 

karena dari segi karakteristik materi, peserta PPG dapat menyusun LKPD lebih mudah 

dibandingkan dengan materi yang lain. Disamping peserta PPG pada awal siklus lebih 

bersemangat  karena LKPD ini akan digunakan dalam PPL  dan dosen pembimbing dipilih 

program studi yang dapat membimbing peserta  dalam membuat perangkat pembelajaran 

lebih baik.  

Bahan ajar merupakan bagian perangkat pembelajaran yang wajib juga disusun oleh 

peserta PPG. Untuk mata pelajaran Fisika yang telah melaksnakan kurikulum 2013 memang 

belum ada buku guru dan buku siswa, sehingga peserta menggunakan buku dari beberapa 

penerbit yang mengacu kepada kurikulum 2013. Sebenarnya jika dilihat dari bahan ajar yang 

dibuat peserta PPG lebih kepada bentuk kompilasi. Hal ini karena keterbatasan waktu, 

sumber dan sarana internet yang kurang juga wawasan peserta PPG tentang materi fisika 

yang kurang.  Hasil kompetensi peserta PPG dalam menyusun bahan ajar selama workshop 

dapat dilihat pada Tabel 15 

 

 

.  



     Tabel 15.  Kompetensi Pengembangan  Bahan Ajar Peserta PPG Pendidikan Fisika   

        Universitas Riau  

No Bahan Ajar Skor  Kemampuan Rata-Rata Kriteria 

1 Siklus I 83,8  Baik 

2 Siklus II 82,5 Baik 

3 Siklus III 86,9 Sangat Baik 

4 Siklus IV 89,4 Sangat Baik 

5 Siklus \ 82,5 Baik 

6 Siklus VI 79 Baik 

 

Hasil penilaian bahan ajar yang dibuat peserta PPG ini belumlah dapat digunakan 

disekolah seperti buku guru dan buku siswa berdasarkan kurikulum. Hasil penilaian baik dan 

sangat baik pada setiap bahan ajar yang dibuat peserta PPG dinilai dari lengkapnya materi 

yang disajikan pada bahan ajar, tetapi belum disusun yang menuntut siswa berfikir kritis dan 

logis dan mengandung  keterampilan proses. 

Instrumen penilaian  merupakan perangkat pembelajaran  yang berguna untuk 

mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran, memiliki  sikap ilmiah dan 

keterampilan. Kompetensi peserta PPG dalam pengembangan instrumen penilaian pada setiap 

siklus dapat dilihat pada Tabel 16. 

    Tabel 16. Kompetensi Insrumen Penilaian Peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika  

No Instrumen Penilaian Skor  Kemampuan Rata-Rata Kriteria 

1 Siklus I 86,8  Sangat Baik 

2 Siklus II 83,5 Baik 

3 Siklus III 80,4 Baik 

4 Siklus IV 88,8 Sangat Baik 

5 Siklus V 79,3 Baik 

6 Siklus VI 83,6 Baik 

  

Kelemahan yang ditemukan pada instrumen penilaian yang dibuat peserta PPG 

SM3T  adalah pada aspek keterampilan. Keterampilan yang dituntut pada siswa adalah 

keterampilan proses seperti keterampilan menyajikan data dalam tabel dan grafik, 

merencanakan eksperimen. Untuk  mencapai kompetensi dasar mampu merancang alat atau 

suatu produk dengan menerapkankan model Pembelajaran Berdasarkan  Projek, peserta PPG 

SM3T masih kesulitan membuat instrumen penilaiannya. 

 

2. Kompetensi  Keterampilan Mengajar 

Kompetensi keterampilan mengajar peserta PPG SM3T dilihat dari pelaksanaan peer 

teaching pada saat workshop dan praktek mengajar pada saat PPL di sekolah. Setelah 

perangkat disusun pada saat worshop, peserta PPG diwajibkan mempraktekannya pada 



kelompok kecil dengan teman sejawat sebagai siswanya.  Kemudian pada saat PPL disekolah 

peserta PPG mengajar dimulai dari latihan terbimbing, mengajar mandiri dan diaakhiri 

dengan ujian praktek mengajar yang dibimbing oleh guru pamong dan dosesn pembimbing. 

Hasil penilaian dosen pembimbing dan guru pamong dapat dilihat pada Tabel 17. 

  Tabel 17. Kompetensi Keterampilan Mengajar  Peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika  

No Aspek keterampilan 

Mengajar 

Skor Kemampuan Rata-rata Kriteria 

1 Peer teaching                    83,2 Baik 

2 Uji Praktek 91,80 Sangat baik 

  

 Hasil penilaian peer teaching selama workshop yang dinilai  dosen pembimbing dan 

guru pamong seperti pada Tabel 18 

      Tabel 18. Hasil penilaian Peer Teaching Peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika 

No Peer Teaching Skor  Kemampuan Rata-Rata Kriteria 

1 Siklus I 84,6  Baik 

2 Siklus II 83,7 Baik 

3 Siklus III 81,6 Baik 

4 Siklus IV 88,1 Sangat Baik 

5 Siklus V 74,9 Baik 

6 Siklus VI 86,1 Sangat Baik 

 

Peer teaching yang dilaksanakan dalam waktu satu jam pelajaran, sudah dilakukan 

dengan baik, namun karena pelaksanaannya kurang kondusif dilihat dari sarana dan  fasilitas 

alat yang kurang memadai untuk tingkat SMA, disertai juga tidak memungkinkan peserta 

PPG untuk membuat alat dalam  waktu singkat. Peserta lebih cendrung menggunaka power 

point diselingi dengan animasi-animasi. 

Pelaksanaan praktek mengajar di sekolah yang lebih dominan dibimbing  guru 

pamong. Praktek mengajar latihan terbimbing dilaksanakan selama empat kali dan praktek 

mengajar mandiri delapan kali. Penilaian praktek mengajar dinilai oleh dosen pembimbing 

dan guru pamong.  Rata-rata hasil penilaian praktek mengajar baik oleh dosen pembimbing 

maupun  guru pamong sangat baik yaitu 90,24 dan 93,59. Ini menunjukkan bahwa peserta 

PPG sudah layak untuk bisa ujian praktek mengajar yang dikenal dengan uji kinerja. 

Penilaian uji kinerja dilakukan oleh dosen pembimbing, guru pamong dan guru independen. 

Hasil penilaian uji kinerja  peserta PPG dapat dilihat pada Tabel 19. 

 

 

 

 



   Tabel 19 Hasil Penilaian Uji Kinerja Peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika 

No Penilai Uji Kinerja Skor  Kemampuan Rata-Rata Kriteria 

1 Dosen Pembimbing 90,84  Sangat Baik 

2 Guru Pamong 93,47 Sangat Baik 

3 Guru Independen 91,09 Sangat Baik 

 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari ketiga penilai tersebut, menunjukkan bahwa 

peserta PPG telah lulus dan mampu mengajar dengan nilai sangat baik. Kemampuan 

mengajar peserta PPG sangat baik, karena peserta PPG telah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang telah direvisi dari hasil workshop baik oleh guru pamong maupun dosen 

pembimbing dan disesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah. Peserta PPG dengan percaya 

diri telah mampu melaksanakan pembelajaran. Namun masih ada kelemahan peserta PPG 

dalam hal mengelola kelas, memanfaatkan waktu dan mengaaktifkan semua siswa dalam 

belajar. Masih ada beberapa siswa yang tidak ikut terlibat dalam proses pembelajaran, 

sementara peserta PPG sebagai guru belum mampu membagi perhatiannya kepada siswa-

siswa tersebut.  Untuk ketrampilan mengajar seperti membuka dan menutup pelajaran, 

bertanya, dan memberi penguatan dan keterampilan menjelaskan peserta PPG cukup baik 

dalam menerapkannya.  

 

3. Kompetensi Kemampuan Kognitif 

Kemampuan kognitif siswa mulai dinilai dari kegiatan workshop dengan memberikan 

tes formatif setelah selesai satu siklus. Dalam satu siklus dilakukan tes formatif  dua kali oleh 

dosen pembimbing. Sebelum pelaksanaan ujian nasional secara online, dilakukan ujian lokal 

yang soalnya dibuat oleh LPTK masing-masing.  Hasil penilaian kemampuan kognitif peserta 

PPG dapat dilihat pada Tabel 20.    

   Tabel 20. Hasil Penilaian Kemampuan Kognitif Peserta PPG Pendiddikan Fisika  

No Aspek Penilaian  

Kemampuan kognitif 
Skor Kemampuan Rata-rata Kriteria 

1 Tes Formatif 70,25 Cukup 

2 Ujian Tulis Lokal 74,97 Baik 

3 Ujian Tulis Nasional 75,78 Baik 

  

Ujian formatif yang diberikan dosen pembimbing dengan materi uji sesuai dengan 

siklus  (materi setiap semester). Berdasarkan  hasil penilaian tes formatif pada masing-masing 

siklus pada Tabel 20, hasil tes formatif peserta PPG cukup baik. Namun dibandingkan 

dengan nilai paedagogik peserta lebih rendah penguasaan peserta di bidang keilmuan 

fisikanya. 



  Tabel 21. Hasil Penilaian Tes Formatif Peserta PPG SM3T Pendidikan Fisika  

No Tahap Tes Formatif Skor  Kemampuan Rata-Rata Kriteria 

1 Siklus I 68,81 Cukup Baik 

2 Siklus II 70,97 Cukup Baik 

3 Siklus III 71,31 Cukup Baik 

4 Siklus IV 68,06 Cukup Baik 

5 Siklus V 66,94 Cukup Baik 

6 Siklus VI 70,63 Cukup Baik 

   

 Pelaksanaan  ujian tulis lokal  peserta PPG  yang soal dan pelaksanaannya dilakukan 

oleh program studi Pendidikan Fisika dua kali, karena pada ujian pertama ada tujuh orang 

dari 16 orang yang tidak lulus sehingga hanya 56,25% yang lulus dengan nilai rata-rata 

64,48.  Setelah dilakukan ujian ulang pada tujuh orang peserta PPG tersebut semuanya lulus  

(100%) dengan nilai rata-rata 71,57, sehingga nilai-rata-rata keseluruhan menjadi 74,97. 

Ujian Tulis Nasional (UTN)  yang dilaksanakan setelah semua uji kemampuan peserta 

PPG baik pada saat workshop maupun PPL dan ujian tulis lokal lulus. Hasil ujian nasional 

yang dilaksanakan secara online dilakukan tiga kali, karena pada UTN utama  peserta yang 

lulus hanya enam orang, berarti 37,5% yang lulus. Kemudian dilakukan UTN ulang satu 

untuk yang 12 orang peserta PPG. Ternyata yang lulus hanya dua orang, sehingga dilakukan 

ujian ulang dua untuk 10 orang peserta PPG yang merupakan kesempatan terakhir bagi 

mereka. Pada ujian ulang dua semua peserta PPG Pendidikan Fisika lulus dengan nilai rata-

rata 75,78. 

Berdasarkan hasil uji kemampuan kognitif peserta PPG Pendidikan Fisika yang dapat 

dilihat dari  perolehan nilai tes  formatif, ujian tulis lokal dan ujian tulis nasional  dengan nilai 

rata-rata 73, 67, termasuk rendah walaupun telah dilakukan pengulangan ujian  pada sebagian 

besar (67,5%)  peserta PPG Pendidikan Fisika. Dilihat dari nilai rata-rata masing-masing 

ujian mendekati sama, artinya tidak ada perbedaan nilai yang signifikan antara ujian yang 

dilaksanakan tingkat lokal dengan tingkat nasional. 

Rendahnya kemampuan kognitif peserta PPG Pendidikan Fisika Universitas Riau 

dapat ditinjau dari asal institusinya. Peserta PPG berasal dari beberapa universitas di 

Indonesia, yaitu Universitas Syiahkuala, Universitas Negeri Padang, Universitas Riau, dan 

Universitas Pendidikan Indonesia.  Dengan demikian latar belakang asal pendidikan  

mempengaruhi perbedaan kemampuan kognitif mereka  , walaupun syarat untuk dapat ikut 

peserta SM3T dengan IPK >3,00. Selain itu peserta PPG satu tahun sebelumnya mengikuti 

kegiatan di daerah tertinggal, mereka tidak menerapkan bidang imu fisika yang dimiliki, 

karena mengajar di SD dan sedikit sekali kesempatan mengajar di SMP. Sementara pada saat 



workshop, tidak membahas secara khusus berhubungan dengan materi fisika, kurikulum lebih 

kepada kemampuan menyusun perangkat pembelajaran. Memang masih berhubungan dengan 

materi fisika akan tetapi kemampuan koginitif awal mereka tidak sama. Bagi peserta yang 

kemampuan dasar kuat maka akan mudah menyelesaikan tugas dengan baik. Untuk 

mengatasi permasalahan kemampuan kognitif peserta PPG tersebut perlu difasilitasi oleh 

dosen pembimbing saat menyusun perangkat pembelajaran untuk membahas materi-materi 

fisika yang sulit dan yang belum dipahami peserta PPG.  

Berdasarkan hasil tes baik formatif, UTL dan UTN, kelemahan peserta PPG adalah 

konsep dasar materi fisika belum dikuasai peserta secara utuh, sehingga soal tes yang 

konseptual yang merupakan aplikasi dari materi fisika dalam kehidupan tidak dapat dijawab 

peserta PPG. Hal ini menjadi masukan bagi program studi untuk memasukkan ke dalam 

silabus agar dosen pembimbing dapat membimbing peserta PPG untuk memantapkan 

penguasaan materi fisika.   

     

4. Kompetensi Kepribadian dan Sikap Sosial 

Kompetensi kepribadian dan sikap sosial peserta PPG dilatih melalui kegiatan 

kehidupan berasrama. Peserta PPG Pendidikan Fisika didalam kehidupan berasrama 

bergabung dengan peserta PPG dengan program studi lain. Dalam kehidupan berasrama 

membentuk suatu organisasi  yang mempunyai ketua RW dan dari masing kelompok ketua 

RT. Penilaian kepribadian peserta PPG melalui observasi yang dilakukan oleh pengelola 

asrama dan penanggung jawab kegiatan mencakup aspek taat agama, kejujuran, tanggung 

jawab, sopan santun, mandiri, kreatif, disiplin, kerapian, dan pergaulan. Sedangkan penilaian 

sikap sosial melalui angket penilaian antar teman sejawat mencakup aspek mampu 

bekerjasama, memiliki jiwa kepemimpinan, bersikap inklusif dan toleran, peduli. Hasil 

penilaian kepribadian dan sikap sosial dapat dilihat pada Tabel 22 

      Tabel 22. Hasil Penilaian Kompetensi Kepribadian dean Sikap Sosial Peserta PPG  

          SM3T Pendidikan Fisika   

No Aspek Kompetensi Skor Kemampuan Rata-rata Keterangan 

1 Kompetensi kepribadian 95,86 Sangat baik 

2 Kompetensi Sosial 97,36 Sangat baik 

 

Berdasarkan Tabel 22, kepribadian dan sikap sosial peserta PPG selama menjalani 

kehidupan dan kegiatan berasrama sangat baik. Dalam kehidupan berasrama peserta didik 

bagaimana menjadi anggota masyarakat dalam suatu kelompok, diberikan tanggung jawab 

dan bertingkah laku sopan dan menunjukkan kejujuran dalam melaksnakan tugas. Setiap 



kegiatan yang diikuti peserta PPG  seperti, ceramah agama, kesenian, keterampilan dan 

olahraga peserta PPG mampu mengikuti kegiatan dengan mandiri dan kreatif. Sikap sosial 

ditunjukkan peserta PPG melalui pergaulan sesama teman sejawat dalam kepedulian sesama 

teman, mampu bekerjasama, dengan teman, bersikap menghargai teman dan melatih jiwa 

kepemimpinan yang loyal baik sebagai pemimpin maupun anggota. Dengan demikian 

kehidupan dan kegiatan asrama dapat menjadikan kepribadian dan sikap sosial yang sangat 

baik bagi peserta PPG. 

 

C. Profil Kompetensi Peserta PPG-SM3T Pendidikan Biologi 

 Peserta PPG-SM3T Pendidikan Biologi Universitas Riau berjumlah 17 orang yang 

terdiri dari  3 (tiga) orang laki-laki dan 14 (Empat) orang wanita. Setelah mengikuti PPG-

SM3T selama satu tahun diharapkan peserta memiliki kompetensi dalam hal kognitif dan 

paedagogik melalui workshop, keterampilan mengajar melalui PPL dan memiliki kepribadian 

interpersonal dan sosial melalui kehidupan berasrama.  

Kegiatan-kegiatan yang dilalui peserta PPG-SM3T selama setahun adalah workshop 

dan PPL. Kegiatan workshop selama satu semester peserta PPG-SM3T mengembangkan 

perangkat pembelajaran untuk kelas X, XI, dan XII SMA dengan menerapkan  Kurikulum 

2013 sehingga menghasilkan produk berupa RPP, bahan ajar, Lembaran Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) dan instrumen penilaian. Disamping itu pada kegiatan workshop peserta PPG-

SM3T berlatih keterampilan mengajar melalui peerteaching pada kelas kecil (8-10) orang.  

Pada semester berikutnya peserta PPG-SM3T praktek mengajar di sekolah (PPL)  

dengan menerapkan perangkat pembelajaran yang dibuat pada workshop.  

Tabel 23. Penilaian Kegiatan Work Shop PPG-SM3T Universitas Riau Tahun 2015. 

No Aspek Penilaian Bentuk Penilaian 
Jumlah 

Penilaian 

1 Rancangan Program Pembelajaran Port polio 3 KD/ Siklus 

2 LKPD Port polio 3 KD/ Siklus 

3 Bahan Ajar Angket 3 KD/ Siklus 

4 Instrumen Penilaian Angket 3 KD/ Siklus 

5 Media Pembelajaran Port polio 3 KD/ Siklus 

6 Peer Teaching (PTC) Unjuk kerja 1 JP/ Siklus 

7 Penilaian Kinerja Lembar Observasi 1 kali/Siklus 

8 Test kognitif Tes tertulis 3 kali / Siklus 

9 Sikap Interpersonal dan Sosial 

dalam kehidupan berasrama. 

Angket dan Lembar 

observasi 

3 Periode 

 

Pada kegiatan siklus 2 dilakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) melalui 

penilaian praktek mengajar di sekolah mitra dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, dan 
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diakhir tahun kegiatan PPG-SM3T dilakukan ujian tulis lokal yang dilakukan LPTK dan 

ujian tulis nasional secara online. 

 Hasil yang diperoleh peserta PPG-SM3T Pendidikan Biologi berdasarkan kompetensi 

pengetahuan pedagogi PK, pengetahuan kognitif  CK dan PCK (keterampilan mengajar). 

Kompetensi  pengembangan perangkat pembelajaran peserta PPG-SM3T Pendidikan Biologi 

Universitas Riau dapat dijelaskan pada Tabel 23 berikut.  

Tabel 24. Kompetensi  Peserta PPG-SM3T Pendidikan Biologi Universitas Riau 

Kompetensi N Minimum Maksimum Rerata 
Standar 

Deviasi 
Kategori 

A.Keterampilan Pedagogi (Pengembangan perangkat pembelajaran)  

RPP 17 81 87 83.76 1.370 Baik 

LKPD 17 70 87 81.44 3.598 Baik 

Bahan Ajar 17 80 88 83.53 2.598 Baik 

Instrumen Penilaian 17 82 87 85.01 1.106 Baik 

B. Keterampilan Mengajar (Konten dan Pedagogi) 

Peer Teaching 17 86 91 88.59 1.430 
Sangat 

Baik 

Kinerja 17 74 89 84.65 3.073 Baik 

C. Kognitif ( Konten) 

Formatif 17 74.92 88.47 78.94 2.918 Baik 

NUT LPTK (Lokal) 17 71.00 85.50 78.44 4.731 Baik 

NUTN (Nasional) 17 60.00 93.33 71.86 8.855 Cukup 

 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 24 dapat dijelaskan bahwa kemampuan 

peserta PPG-SM3T pendidikan Biologi universitas Riau dalam mengembangkan perangkat 

pembelajaran melalui program worshop dikategorikan baik dan keterampilan Peer Teaching 

dikategorikan sangat baik. 

 Program  worshop dilaksanakan selama satu semester, peserta PPG SM3T Pendidikan 

Biologi Universitas Riau,  mengembangkan perangkat pembelajaran dibagi atas enam siklus. 

Masing-masing siklus mengembangkan RPP, LKPD, bahan ajar dan instrumen penilaian 

untuk satu semester pembelajaran biologi  di SMA.  Kompetensi pengembangan RPP peserta 

PPG SM3T Pendidikan Biologi Universitas Riau dari siklus pertama sampai siklus ke enam 

dapat dilihat pada Tabel 25. 

 

 

Tabel 25. Kemampuan Pengembangan RPP Peserta PPG SM3T Pendidikan Biologi      

Universitas Riau 

RPP N Minimum Maksimum Rerata Standar Kategori 



Deviasi 

Siklus I 17 71 77 72.26 2.306 Cukup 

Siklus II 17 82 97 89.97 4.920 Sangat Baik 

Siklus III 17 80 89 83.59 2.852 Baik 

Siklus IV 17 81 96 88.35 5.979 Sangat Baik 

Siklus V 17 80 92 84.47 3.095 Baik 

Siklus VI 17 82 88 83.93 1.603 Baik 

Rerata 17 80.8 87.1 83.76 1.3709 Baik 

Dari Tabel di atas diketahui kemampuan pengembangan RPP didapat nilai rerata 

sebesar 83,76 dikategorikan baik. Nilai pengembangan RPP terendah terdapat pada siklus I 

sebesar 72,26 (Cukup), dan nilai rerata tertinggi didapat pada siklus II 89,97 (Sangat baik). 

Rerata nilai pengembangan RPP terendah pada siklus I disebabkan peserta baru 

mengikuti kegiatan awal workshop, sehingga masih dalam penyamaan persepsi dan adaptasi 

informasi yang baru diterima dengan pemahaman sebelumnya. Hal ini menyebabkan 

berbaginya konsentrasi peserta terhadap pemahaman konsep tentang pengembangan konsep. 

Naman setelah pemantapan konsep terkait tentang pengembangan RPP, sehingga terjadi 

kenaikan rerata nilai pengembangan RPP pada pertemuan pada siklus II. 

RPP merupakan skenario pembelajaran yang disusun sendiri oleh seorang guru agar 

pembelajaran lebih terarah. RPP yang disusun untuk mencapai kompetensi dasar berisi tujuan 

yang akan dicapai, materi yang teroganisir,   metode pembelajaran yang diterapkan untuk 

mencapai tujuan, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan guru dan anak didik dalam 

pembelajaran pada setiap pertemuan, media dan sumber belajar yang digunakan dalam  

pembelajaran  dan instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian pembelajaran.  

Kemampuan peserta mengembangkan RPP pada setiap siklus belum optimal, terutama untuk 

RPP pada pembelajaran Biologi kelas I semester I yang disusun peserta PPG menggunakan 

kurikulum 2013, yang menuntut menerapkan pendekatan saintifik dengan model-model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi Biologi.  

Kesulitan yang dialami peserta dalam menyusun RPP adalah menentukan indikator 

pencapaian hasil yang tepat dari kompetensi dasar, terutama untuk kompetensi dasar kognitif. 

Kelemahan ini disebabkan peserta belum menguasai materi secara komprehensif baik 

pengorganisasian materi maupun aplikasi materi biologi dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator dapat dirumuskan dengan tepat jika kita memahami materi biologi. Dengan 

rumusan indikator yang tepat maka kegiatan pembelajaran lebih terarah untuk mencapai 

indikator tersebut. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik akan melatih 

keterampilan dan sikap  anak didik disamping memiliki pengetahuan. Untuk merancang 
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pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik memerlukan media dan sumber belajar 

atau LKPD yang dirancang peserta PPG. 

LKPD merupakan sarana  untuk mengarahkan anak didik agar terlibat dalam proses 

pembelajaran. Kemampuan peserta PPG dalam membuat LKPD selama program worshop 

dapat dilihat pada Tabel 26. 

      Tabel 26. Kemampuan Pengembangan LKPD Peserta PPG SM3T Pendidikan Biologi  

          Universitas Riau 

LKPD N Minimum Maksimum Rerata 
Standar 

Deviasi 
Kategori 

Siklus I 17 77 79 77.18 0.636 Baik 

Siklus II 17 73 97 85.88 9.051 Baik 

Siklus III 17 74 90 78.97 5.343 Baik 

Siklus IV 17 2 94 82.29 21.517 Baik 

Siklus V 17 76 87 79.35 3.071 Baik 

Siklus VI 17 80 88 84.94 2.263 Baik 

Rerata 17 70 87 81.44 3.598 Baik 

 

Berdasarkan Tabel 26, didapat nilai rerata kemampuan pengembangan LKPD sebesar 

81,44 dikategorikan Baik. Nilai rerata kemampuan pengembangan LKPD terendah terdapat 

pada siklus I sebesar 77.18 (Baik) dan nilai rerata tertinggi terdapat pada siklus II sebesar 

85.88 (Baik). Hal ini menunjukkan peserta PPG telah mampu menyusun LKPD.  

Kemampuan peserta PPG menyusun LKPD pada siklus II baik karena dari segi 

karakteristik materi, peserta PPG dapat menyusun LKPD lebih mudah dibandingkan dengan 

materi yang lain. Disamping peserta PPG pada awal siklus lebih bersemangat karena LKPD 

ini akan digunakan dalam PPL dan dosen pembimbing dipilih program studi yang dapat 

membimbing peserta  dalam membuat perangkat pembelajaran lebih baik.   

 Bahan ajar merupakan bagian perangkat pembelajaran yang wajib juga disusun oleh 

peserta PPG. Untuk mata pelajaran biologi yang telah melaksnakan kurikulum 2013 memang 

belum ada buku guru dan buku siswa, sehingga peserta menggunakan buku dari beberapa 

penerbit yang mengacu kepada kurikulum 2013. Sebenarnya jika dilihat dari bahan ajar yang 

dibuat peserta PPG lebih kepada bentuk kompilasi. Hal ini karena keterbatasan waktu, 

sumber dan sarana internet yang kurang juga wawasan peserta PPG tentang materi Biologi 

yang kurang.  Hasil kompetensi peserta PPG dalam menyusun bahan ajar selama workshop 

dapat dilihat pada Tabel 27   

Tabel 27. Kompetensi Pengembangan  Bahan Ajar Peserta PPG Pendidikan Biologi 

Universitas Riau  

Bahan ajar N Minimum Maksimum Rerata Standar Kategori 



Deviasi 

Siklus I 17 77 78 77.41 0.441 Baik 

Siklus II 17 78 97 88.97 7.034 Sangat Baik 

Siklus III 17 75 86 90.85 3.557 Sangat Baik 

Siklus IV 17 89 93 80.35 1.012 Baik 

Siklus V 17 76 94 84.94 4.965 Baik 

Siklus VI 17 82 88 83.53 2.371 Baik 

Rerata 17 80 88 83.53 2.598 Baik 

 

Dari Tabel 27, diketahui nilai rerata kemampuan pengembangan bahan ajar sebesar 

83,53 dikategorikan Baik. Nilai rerata kemampuan pengembangan bahan ajar terendah 

terdapat pada bahan ajar 1 sebesar 77.41 (Baik) dan nilai rerata tertinggi terdapat pada bahan 

ajar 3 sebesar 90.85 (Sangat Baik).  

Hasil penilaian bahan ajar yang dibuat peserta PPG ini belumlah dapat digunakan 

disekolah seperti buku guru dan buku siswa berdasarkan kurikulum. Hasil penilaian baik dan 

sangat baik pada setiap bahan ajar yang dibuat peserta PPG dinilai dari lengkapnya materi 

yang disajikan pada bahan ajar, tetapi belum disusun yang menuntut siswa berfikir kritis dan 

logis dan mengandung  keterampilan proses. 

Instrumen penilaian  merupakan perangkat pembelajaran  yang berguna untuk 

mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran, memiliki  sikap ilmiah dan 

keterampilan. Kompetensi peserta PPG dalam pengembangan instrumen penilaian pada setiap 

siklus dapat dilihat pada Tabel  28. 

Tabel 28. Kompetensi Insrumen Penilaian Peserta PPG SM3T Pendidikan Biologi 

Instrumen 

Penilaian 
N Minimum Maksimum Rerata 

Standar 

Deviasi 
Kategori 

Siklus I 17 81 82 81.12 0.452 Baik 

Siklus II 17 82 98 89.44 5.096 Sangat Baik 

Siklus III 17 79 89 83.93 4.216 Baik 

Siklus IV 17 75 94 85.76 7.383 Sangat Baik 

Siklus V 17 86 92 87.56 1.402 Sangat Baik 

Siklus VI 17 75 89 82.26 5.259 Baik 

Rerata 17 82 87 85.01 1.106 Baik 

 

Berdasarkan Tabel 28, dapat diketahui nilai rerata kompetensi instrumen sebesar 

85,01 dikategorikan Baik. Nilai rerata kompetensi instrumen terendah terdapat pada 

instrumen 1 sebesar 81,12 (Baik) dan nilai rerata tertinggi terdapat pada instrumen 2 sebesar 

89.44 (Sangat Baik). Kelemahan yang ditemukan pada instrumen penilaian yang dibuat 



peserta PPG SM3T  adalah pada aspek kerampilan proses seperti keterampilan menyajikan 

data dalam tabel dan grafik, merencanakan eksperimen. Untuk  mencapai kompetensi dasar 

mampu merancang alat atau suatu produk dengan menerapkankan model pembelajaran 

berdasarkan  projek, peserta PPG SM3T masih kesulitan membuat instrumen penilaiannya. 

1.  Kompetensi  Keterampilan Mengajar 

Kompetensi keterampilan mengajar peserta PPG SM3T dilihat dari pelaksanaan peer 

teaching pada saat workshop dan praktek mengajar pada saat PPL di sekolah. Setelah 

perangkat disusun pada saat worshop, peserta PPG diwajibkan mempraktekannya pada 

kelompok kecil dengan teman sejawat sebagai siswanya.  Kemudian pada saat PPL disekolah 

peserta PPG mengajar dimulai dari latihan terbimbing, mengajar mandiri dan diakhiri dengan 

ujian praktek mengajar yang dibimbing oleh guru pamong dan dosen pembimbing.  Hasil 

penilaian dosen pembimbing dan guru pamong dapat dilihat pada Tabel 29. 

 

Tabel 29. Kompetensi Keterampilan Mengajar  Peserta PPG SM3T Pendidikan Biologi 

Peer 

Teaching 
N Minimum Maksimum Rerata 

Standar 

Deviasi 
Kategori 

Siklus I 17 86 92 88.94 2.193 Sangat Baik 

Siklus II 17 74 97 86.35 8.007 Sangat Baik 

Siklus III 17 80 98 89.53 6.404 Sangat Baik 

Siklus IV 17 84 96 91.06 3.960 Sangat Baik 

Siklus V 17 86 95 90.41 2.852 Sangat Baik 

Siklus VI 17 82 92 85.24 2.862 Baik 

Rerata 17 86 91 88.59 1.430 Sangat Baik 

 

Berdasarkan Tabel 29, dapat diketahui nilai rerata kompetensi keterampilan mengajar 

sebesar 88,59 dikategorikan Sangat Baik. Nilai rerata kompetensi keterampilan mengajar  

terendah terdapat pada peer teaching 6 sebesar 85,24 (Baik) dan nilai rerata tertinggi terdapat 

pada peer teaching 4 sebesar 91.06 (Sangat Baik).  

Peer teaching yang dilaksanakan dalam waktu satu jam pelajaran, sudah dilakukan 

dengan baik, namun karena pelaksanaannya kurang kondusif dilihat dari sarana dan  fasilitas 

alat yang kurang memadai untuk tingkat SMA, disertai juga tidak memungkinkan peserta 

PPG untuk membuat alat dalam  waktu singkat. Peserta lebih cenderung menggunakan power 

point diselingi dengan animasi-animasi. 

Pelaksanaan praktek mengajar di sekolah yang lebih dominan dibimbing  guru 

pamong. Praktek mengajar latihan terbimbing dilaksanakan selama empat kali dan praktek 

mengajar mandiri delapan kali. Penilaian praktek mengajar dinilai oleh dosen pembimbing 



dan guru pamong.  Rata-rata hasil penilaian praktek mengajar baik oleh dosen pembimbing 

maupun  guru pamong sangat baik yaitu 88,59. Ini menunjukkan bahwa peserta PPG sudah 

layak untuk bisa ujian praktek mengajar yang dikenal dengan uji kinerja. Penilaian uji kinerja 

dilakukan oleh dosen pembimbing, guru pamong dan guru independen. Hasil penilaian uji 

kinerja  peserta PPG dapat dilihat pada Tabel 30 

Tabel 30. Kompetensi Keterampilan Kinerja  Peserta PPG SM3T Pendidikan Biologi 

Siklus  N Minimum Maksimum Rerata 
Standar 

Deviasi 
Kategori 

Kinerja 1 17 83 85 83.65 0.786 Baik 

Kinerja 2 17 9 99 84.29 20.177 Baik 

Kinerja 3 17 78 89 85.82 3.206 Sangat Baik 

Kinerja 4 17 84 92 87.24 2.223 Sangat Baik 

Kinerja 5 17 83 93 86.94 2.193 Sangat Baik 

Kinerja 6 17 75 90 80.53 5.680 Baik 

Rerata 17 74 89 84.65 3.073 Baik 

 

Dari Tabel 30, diketahui nilai rerata kompetensi keterampilan kinerja sebesar 84,65 

dikategorikan Baik. Nilai rerata kompetensi keterampilan kinerja terendah terdapat pada 

kinerja 6 sebesar 80,53 (Baik) dan nilai rerata tertinggi terdapat pada kinerja 4 sebesar 87.24 

(Sangat Baik).  

Kemampuan mengajar peserta PPG baik, karena peserta PPG telah mempersiapkan 

perangkat pembelajaran yang telah direvisi dari hasil workshop baik oleh guru pamong 

maupun dosen pembimbing dan disesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah. Peserta PPG 

dengan percaya diri telah mampu melaksanakan pembelajaran. Namun, masih ada kelemahan 

peserta PPG dalam hal mengelola kelas, memanfaatkan waktu dan mengaaktifkan semua 

siswa dalam belajar. Masih ada beberapa siswa yang tidak ikut terlibat dalam proses 

pembelajaran, sementara peserta PPG sebagai guru belum mampu membagi perhatiannya 

kepada siswa-siswa tersebut.  Untuk keterampilan mengajar seperti membuka dan menutup 

pelajaran, bertanya, dan memberi penguatan dan keterampilan menjelaskan peserta PPG 

cukup baik dalam menerapkannya. 

 

2.  Kompetensi Kognitif 

Kemampuan kognitif siswa mulai dinilai dari kegiatan workshop dengan memberikan 

tes formatif setelah selesai satu siklus. Dalam satu siklus dilakukan tes formatif  dua kali oleh 

dosen pembimbing. Sebelum pelaksanaan ujian nasional secara online, dilakukan ujian lokal 



yang soalnya dibuat oleh LPTK masing-masing.  Hasil penilaian kemampuan kognitif peserta 

PPG dapat dilihat pada Tabel 31.    

Tabel 31. Kompetensi Kognitif (Tes Formatif dan Ujian Akhir) Bidang Studi Biologi PPG-

SM3T UR Gelombang 1 TP. 2015-2016. 

Kognitif N Minimum Maksimum Rerata 
Standar 

Deviasi 
Kategori 

A. Test Formatif Per Siklus 

Formatif 1 17 72.00 83.50 75.76 3.211 Cukup 

Formatif 2 17 70.00 87.83 74.98 4.359 Cukup 

Formatif 3 17 78.00 91.00 83.08 3.800 Baik 

Formatif 4 17 79.00 93.50 84.40 4.137 Baik 

Formatif 5 17 63.00 87.50 73.44 5.335 Cukup 

Formatif 6 17 78.50 87.50 81.97 2.439 Baik 

Rerata 17 74.92 88.47 78.94 2.918 Baik 

B. Ujian Akhir ( Lokal dan Nasional) 

NUT LPTK 

(Lokal) 
17 71.00 85.50 78.44 4.731 Baik 

NUTN (Nasional) 17 60.00 93.33 71.86 8.855 Cukup 

 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 31, diketahui bahwa nilai rerata 

kompetensi kognitif dari tes formatif sebesar 78.94 dikategorikan Baik. Nilai rerata terendah 

kompetensi kognitif terdapat pada tes formatif 5 sebesar 73.44 (Cukup) dan nilai tertinggi 

terdapat pada tes formatif 4 sebesar 84.40 (Baik). Nilai ujian akhir secara lokal diperoleh 

rerata sebesar 78.44 (Baik) dan nilai rerata ujian akhir secara nasional sebesar 71.86 (Cukup). 

Nilai rerata terendah sebesar 63,00 dan nilai tertinggi sebesar 93,50.  

Nilai rerata tinggi pada siklus IV adalah tes formatif dan kinerja, dan nilai rerata 

formatif terendah pada siklus V dan kinerja pada siklus VI. Nilai rerata terendah pada test 

formatif dijumpai pada siklus V, II dan I. Materi pada siklus V berkaitan dengan proses-

proses fisiologi baik pada hewan maupun pada dunia tumbuhan. Materi tersebut menuntut 

siswa berpikir tingkat tinggi dengan tingkat pemikiran analisa, sistesa dan evaluasi yang baik, 

sedangkan materi pada siklus I dan II menuntut peta pikir, peta konsep yang baik untuk 

menguasainya. Ujian formatif yang diberikan dosen pembimbing dengan materi uji sesuai 

dengan siklus  (materi setiap semester).  

Pelaksanaan  ujian tulis lokal  peserta PPG  yang soal dan pelaksanaannya dilakukan 

oleh program studi Pendidikan Biologi satu kali saja, karena peserta PPG tersebut semuanya 

lulus  (100%). Ujian Tulis Nasional (UTN)  yang dilaksanakan setelah semua uji kemampuan 

peserta PPG baik pada saat workshop maupun PPL dan ujian tulis lokal lulus. Hasil ujian 

nasional yang dilaksanakan secara online dilakukan dua kali, karena pada UTN utama  
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peserta yang lulus 15 orang, berarti 89,24% dan tidak lulus 2 orang (11,76%). Kemudian 

dilakukan UTN ulang satu untuk yang 2 orang peserta PPG. Ternyata lulus semuanya, 

sehingga. Berarti pada ujian ulang satu semua peserta PPG Pendidikan Biologi lulus dengan 

nilai rerata 71,86.  

Kompetensi kognitif peserta PPG SM3T Pendidikan Biologi Universitas Riau 

diilustrasikan pada Gambar.3 

 

Gambar.3 Kompetensi kognitif peserta PPG SM3T Pendidikan Biologi 

 Berdasarkan hasil uji kemampuan kognitif (Gambar 3) peserta PPG Pendidikan 

Biologi yang dapat dilihat dari perolehan nilai tes formatif, ujian tulis lokal ( 78,44) kategori 

Baik dan ujian tulis nasional  dengan nilai rata-rata 71, 86 termasuk kategori Cukup. Dilihat 

dari nilai rata-rata masing-masing ujian mendekati sama, artinya tidak ada perbedaan nilai 

yang signifikan antara ujian yang dilaksanakan tingkat lokal dengan tingkat nasional. 

 Berdasarkan hasil tes baik formatif, UTL dan UTN, kelemahan peserta PPG adalah 

konsep dasar materi biologi masih ada yang belum dikuasai peserta secara utuh, sehingga 

soal tes yang konseptual yang merupakan aplikasi dari materi biologi dalam kehidupan tidak 

dapat dijawab peserta PPG.  

Kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan guru dalam penguasaan materi 

(Konten) secara luas dan dalam sesuai dengan bidang keahliannya, seperti struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran (mapel)  yang diampu. Menguasai 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar mapel yang diampu, mengembangkan materi 

pelajaran yang diampu secara kreatif, melakukan tindakan reflektif, serta mampu 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Seorang 

guru yang baik harus menguasai konten (materi pelajaran) dan menguasai ilmu mengajar 
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(pedagogi). Konten merupakan pengetahuan sains yang seharusnya dikuasai pengajar 

mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum dan teori.  

Pedagogi berarti cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu peserta didik 

memecahkan masalah dalam sains. Hal ini menjadi masukan bagi program studi untuk 

memasukkan ke dalam silabus agar dosen pembimbing dapat membimbing peserta PPG 

untuk memantapkan penguasaan materi biologi.   

 

D.  Profil Kompetensi Peserta PPG-SM3T Pendidikan  Kimia  

Jumlah peserta PPG SM3T perogram studi pendidikan Kimia tahun 2015 adalah 19 

orang, yang terdiri dari 17 orang wanita dan 2 orang laki-laki. Workshop yang dilakukan 

selama satu semester bertujuan agar peserta mampu mengembangkan perangkat 

pembelajaran Kimia SMA mulai kelas X sampai kelas XII dan menghasilkan produk berupa 

RPP, bahan ajar, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), media pembelajaran dan instrumen 

penilaian. Workshop dilakukan dalam 6 siklus, Siklus satu dan 2 mengembangkan perangkat 

pembelajaran kelas X, siklus 3 dan 4 untuk kelas XI dan siklus 5 dan 6 mengembangkan 

perangkat pembelajaran kelas XII. Masing-masing peserta mengembangkan 2 Kompetensi 

Dasar (KD) untuk setiap siklus. 

Perangkat yang sudah dikembangkan kemudian diterapkan dalam proses 

pembelajaran pada saat kegiatan PPL yang dilaksanakan pada semester kedua, tetapi sebelem 

peserta melaksanakan PPL, terlebih dahulu diberikan latihan keterampilan mengajar melalui 

kegiatan peerteaching dengan kelas kecil (8-10) orang.  

Keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan para peserta PPG ditentukan melalui 

berbagai penilaian, baik pada kegiatan workshop maupun pada saat pelaksanaan PPL. 

Penilaian yan dilakukan dapat dilihat pada tabel 32 berikut : 

Tabel 32. Komponen Penilaian Kegiatan Work Shop PPG-SM3T Universitas Riau  

              Tahun 2015. 

No Aspek Penilaian Bentuk Penilaian Jumlah Penilaian 

1 Rancangan Program Pembelajaran Port polio 2 KD/ Siklus 

2 LKPD Port polio 2 KD/ Siklus 

3 Bahan Ajar Porto 2 KD/ Siklus 

4 Instrumen Penilaian Angket 2 KD/ Siklus 

5 Media Pembelajaran Port polio 2 KD/ Siklus 

6 Peer Teaching (PTC) Unjuk kerja 2 x1 JP/ Siklus 

7 Penilaian Kinerja Lembar Observasi 1 kali/Siklus 

8 Test kognitif Tes tertulis 2 kali / Siklus 

9 Sikap Interpersonal dan Sosial 

dalam kehidupan berasrama. 

Angket dan Lembar 

observasi 

3 Periode 



Penilaian kegiatan workshop dilakukan pada semester pertama, dan pada semester 

kedua dilakukan penilaian PPL di sekolah Mitara untuk melihat kemampuan keterampilan 

mengajar pesrta PPG, dan diakhir kegiatan diadaka Ujian Tulis Lokal yang dilaksanakan oleh 

LPTK penyelenggara dan Ujian Tulis Nasional yang dilakukan secara online. Hasil penilaian 

kegiatan workshop untuk masing-masing siklus ditampilkan  sebagai berikut  :  

          Tabel 33. Kemampuan Pengembangan RPP Peserta PPG SM3T Pendidikan Kimia   

              Universitas Riau Tahun Ajaran 2015/2016 

RPP  N Minimum Maksimum Rerata Kategori 

Siklus I 19 77 96 87 Sangat Baik 

Siklus II 19 83 92 87 Sangat Baik 

Siklus III 19 91 93 92 Sangat Baik 

Siklus IV 19 81 99 89 Sangat Baik 

Siklus V 19 83 90 87 Sangat Baik 

Siklus VI 19 83 90 87 Sangat Baik 

Rerata 19 82,7 93,3 88,1 Sangat Baik 

 

Tabel 33 menggambarkan bahwa semua pesrta PPG SM3T Kima sudah mampu 

mengembangkan RPP dengan kategori sangat baik. Nilai terendah terdapat pada siklus I (77), 

dan teringgi pada siklus 4 (99). 

 

Tabel 34. Kemampuan Pengembangan LKPD Peserta PPG SM3T Pendidikan Kimia   

    Universitas Riau Tahun Ajaran 2015/2016 

LKPD N Minimum Maksimum Rerata Kategori 

Siklus I 19 72 92 83 Baik 

Siklus II 19 81 90 84 Baik 

Siklus III 19 87 91 89 Sangat Baik 

Siklus IV 19 81 97 89 Sangat Baik 

Siklus V 19 85 95 88 Sangat Baik 

Siklus VI 19 86 95 90 Sangat Baik 

Rerata 19 81,8 93,3 87,2 Sangat Baik 

 

Kemampuan peserta PPG dalam mengembangan LKPD juga sudah menunjukkan 

kategori rata-rata sangat baik walaupun pada awal siklus masih kategori baik. Pada kegiatan 

ini nilai minimum terdapat pada siklus I (72), yang termasuk kategori cukup dan teringgi 

pada siklus IV 

 

 

 



Tabel 35.  Kompetensi Pengembangan  Bahan Ajar Peserta PPG Pendidikan Kimia    

     Universitas Riau Tahun 2015 

Bahan 

Ajar 
N Minimum Maksimum Rerata Kategori 

Siklus I 19 68 90 80 Baik 

Siklus II 19 81 88 84 Baik 

Siklus III 19 85 90 87 Sangat Baik 

Siklus IV 19 86 99 92 Sangat Baik 

Siklus V 19 87 92 89 Sangat Baik 

Siklus VI 19 88 92 90 Sangat Baik 

Rerata 19 82,3 91,8 87,1 Sangat Baik 

  

Hasil yang diperoleh pada tabel 35 menunjukkan rata-rata kemampuan pesrta dalam 

mengembangkan Bahan ajar sudah sangat baik walaupun pada siklus I masih terdapat nilai 

dengan kategori cukup. Hampir sama dengan pengembangan LKPD nilai minimum terdapat 

pada siklus 1 (68), kategori cukup dan tertinggi pada siklus IV (99), sangat baik 

Tabel 36. Kompetensi Insrumen Penilaian Peserta PPG SM3T Pendidikan Kimia Universitas 

Riau Tahun 2015 

Instrumen 

Penilaian 
N Minimum Maksimum Rerata Kategori 

Siklus I 19 76 92 85 Baik 

Siklus II 19 85 97 91 Sangat Baik 

Siklus III 19 92 94 92 Sangat Baik 

Siklus IV 19 87 97 92 Sangat Baik 

Siklus V 19 83 91 87 Sangat Baik 

Siklus VI 19 88 91 90 Sangat Baik 

Rerata 19 85 93,6 89,5 Sangat Baik 

  

Nilai pengembangan Instrumen penilaian seperti pada tabel 36 menunjukkan bahwa 

hampir semua siklus rata-rata sangat baik kecuali pada siklus I (baik), nilai terendah 76 pada 

siklus I dan tertinggi 97, siklus IV. Hasil analisis dari tabel 2 sampai tabel 5 dapat dijelaskan 

bahwa untuk semua kemampuan mengembangkan perangkat Pembelajaran, nilai terendah 

terdapat pada siklus I dan tertinggi pada siklus IV. Hal ini kemungkinan disebabkan pada 

siklus I para peserta masih belum teriasa dalam mengembangkan perangkat, sedangkan pada 

siklus IV merupakan materi cukup menarik untuk dikembangkan( materi pelajaran semester 

4).   

 

 

 



Tabel 37. Kompetensi Keterampilan Mengajar  Peserta PPG SM3T Pendidikan Kimia   

    Universitas Riau Tahun 2015 

Peer 

Teaching 
N Minimum Maksimum Rerata Kategori 

Siklus I 19 83 92 88 Baik 

Siklus II 19 85 100 90 Sangat Baik 

Siklus III 19 90 96 94 Sangat Baik 

Siklus IV 19 93 100 98 Sangat Baik 

Siklus V 19 80 92 85 Baik 

Siklus VI 19 81 95 89 Baik 

Rerata 19 85,3 95,8 90,4 Sangat Baik 

 Nilai keterampilan Mengajar (Peer Teaching) secara keseluruhan tergambar bahwa 

rerata sangat baik (90,1), nilai terendah terdapat pada siklus V (81) dan teringgi siklus IV 

(100). Dari tabel 38 dapat dijelaskan bahwa rata-rata keterampilan kinerja peserta sangat baik 

(88,4), nilai terendah terdapat pada siklus III (73) dan tertinggi pada siklus IV (100) 

Tabel 38. Kompetensi Keterampilan Kinerja  Peserta PPG SM3T Pendidikan Kimia 

Universitas Riau Tahun Ajaran 2015/2016 

Kinerja N Minimum Maksimum Rerata Kategori 

Siklus I 19 88 96 92 Sangat Baik 

Siklus II 19 85 94 90 Sangat Baik 

Siklus III 19 73 79 76 Baik 

Siklus IV 19 93 100 98 Sangat Baik 

Siklus V 19 83 93 87 Sangat Baik 

Siklus VI 19 80 93 87 Sangat Baik 

Rerata 19 83,7 92,6 88,4 Sangat Baik 

 

Tabel 39. Kompetensi Kognitif (Tes Formatif dan Ujian Akhir) Bidang Studi Kimia   

    PPG-SM3T UR Gelombang 1 TP. 2015-2016. 

 Kognitif N Minimum Maksimum Rerata Kategori 

A. Test Formatif Per Siklus 

Siklus I 19 70 89 79 Baik 

Siklus II 19 65 89 77 Baik 

Siklus III 19 81 84 82 Baik 

Siklus IV 19 63 86 77 Baik 

Siklus V 19 70 97 82 Baik 

Siklus VI 19 66 97 85 Baik 

Rerata 19 68,96 90,25 80,33 Baik 

B. Ujian Akhir ( Lokal dan Nasional) 

NUT LPTK 

(Lokal) 
19 70,00 90,00 80,78 Baik 

NUTN (Nasional) 18 60,00 85,00 68,89 Cukup 

PPL 18 88,66 96,42 93,25 Sangat Baik 



  Analisis data pada tabel 39 dapat dijelaskan sebagai berikut :  Untuk nilai kompetensi 

kognitif (tes formatif) secara keseluruhan rata-rata 80,33, kategori baik, dan hampir semua 

siklus nilai terendah kategori cukup dan nilai tertinggi pada siklus VI dan VII (97) kategori 

sangat baik.Untuk nilai ujian Tulis Lokal yang dilakukan LPTK hasilnya rata-rata 80,78, 

dengan kategori baik. Nilai terendah 70 (cukup), dan nilai tertinggi 90 (sangat baik. UTL 

hanya dilakukan satu kali walaupun masih bisa dilakukan ulangan, karena semua peserta 

sudah mendapatkan nilai sesuai yan dipersyaratkan, sedangkan ujian tulis nasional (UTN 

secara online nilai rata-rata keselruhan 68,89 (cukup). Nilai terendah 60 (cukup) dan nilai 

tertinggi 85 (baik). Tahap pertama peserta PPG SM3T Kimia dari 18 0rang yang lulus 12 

orang, dan 6 orang mengulang pada ujian kedua, setelah ujian kesemua peserta sudah lulus. 

Untuk keterampilan mengajar di sekolah mitra (PPL) semua peserta sudah memperoleh nilai 

dengan kategori sangat baik, nilai terendah (88,66), dan tertinggi 96,42. Hasil keseluruhan 

kemampuan peserta PPG SM3T Kimia dapat dilihat pada tabel 40 berikut : 

Tabel  40. Kompetensi  Peserta PPG-SM3T Pendidikan Kimia Universitas Riau 

Kompetensi N Minimum Maksimum Rerata Kategori 

A.Keterampilan Pedagogi (Pengembangan perangkat pembelajaran) 

RPP 19 82,7 93,3 88,1 Sangat  Baik 

LKPD 19 81,8 93,3 87,2 Sangat Baik 

Bahan Ajar 19 82,3 91,8 87,1 Sangat Baik 

Instrumen Penilaian 19 85 93,6 89,5 Sangat Baik 

B. Keterampilan Mengajar (Konten dan Pedagogi) 

Peer Teaching 19 85,3 95,8 90,4 Sangat Baik 

Kinerja 19 83,7 92,6 88,4 Sangat Baik 

PPL 18 88,66 96,42 93,25 Sangat Baik 

C. Kognitif ( Konten) 

Formatif 19 68,96 90,25 80,33 Baik 

NUT LPTK (Lokal) 19 70,00 90,00 80,78 Baik 

NUTN (Nasional) 18 60,00 85,00 68,89 Cukup 

 Dari tabel 40 terlihat bahwa untuk Kompetensi Pedagogi, baik kemampuan dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran maupun keterampilan mengajaran rata-rata 

perolehan nilai peserta sudah termasuk kategori sangat baik. Hal ini menggambarkan bahwa 

workshop yang dilakukan selama satu semester sangat bermanfaat bagi peserta. Kelemahan 

yang terjadi secara umum pada siklus I. seperti digambarkan pada tabel sebelumnya. Pada 

siklus I peserta masih belum terbiasa baik menyusun perangkat maupun peer teaching. 

 Hasil kemampuan kognitif (konten) yang diperoleh Peserta termasuk kategori baik 

tess formatif dan UTL dan kategori cukup untuk UTN. Dibandingkan dengan kemampuan 



pedagogi, kemampuan kognitif peserta PPG SM3T Kimia masih rendah. Ada beberapa faktor 

yang menyebabkan lemahnya kemampuan kogniti pesrta antara lain adalah : 1) dari 18 

peserta yang mengikuti kegiatan PPG Kimia dari awal sampai akhir, berasal dari LPTK yang 

berbeda, 2) pada saat mengikuti kegiatan SM3T di daerah, adaa beberapa peserta yang tidak 

pernah mengajar kimia, karena mereka ditempatkan di SD, sehingga pengetahuan kimia yang 

telah mereka miliki sebelumnya terabaikan, dan disaat pelaksanaan PPG mereka harus 

bekerja keras untuk mendapatka hasil yang baik. Pada saat UTN pesrta tidak dibolehkan 

menggunakan kalkulato, padahal soal UTN kimia sebahagian besar membutuhkan 

perhitungan, akhirnya pada saat ujian rata-rata peserta mendapatkan kesulitan dan 

kekurangan waktu untuk bekerja, sehingga hasilnya tidak maksimal.  

 

E. Profil Kompetensi Interpersonal dan Sosial Peserta PPG-SM3T - UR 

1.1. Sikap Interpersonal Peserta PPG-SM3T UR 

 

Sikap interpersonal pada penelitian ini terdiri dari sembilan item yaitu sikap ketaatan 

menjalankan ibadah, kejujuran, tanggung jawab, sopan/santun, mandiri, kreatif, disiplin, 

kerapian dan percaya diri, yang ditampilkan pada Tabel 41, Tabel 42 dan Tabel 43. 

   Tabel 41. Sikap Interpersonal Peserta PPG-SM3T-UR Berbasiskan Pendidikan Berasrama 

pada Periode-1 Pada bulan Maret sampai Mai Tahun 2015. 

No Item Penilaian Kelompok RT Rera

ta 

Per-

Item 

Keterangan/

Pembinaan I II III IV V 

1 Ketaatan 3.58 3.77 3.55 3.67 4.00 3.71 TPK 

2 Kejujuran 3.75 3.83 3.64 3.83 3.94 3.80 TPK 

3 Tanggung 

Jawab 

3,50 

3.58 3.23 3.78 3.42 3.50 

TP 

4 Sopan/Santun 3.41 3.48 3.24 3.58 3.62 3.47 10(15.8%) 

5 Mandiri 3.42 3.75 3.27 3.58 3.73 3.55 TP 

6 Kreatif 3.04 3.33 3.18 3.19 3.38 3.22 18(28,12%) 

7 Disiplin 3.28 3.14 3.15 3.64 3.62 3.36 15 (23.43%) 

8 Kerapian 3.33 3.92 3.37 3.83 3.56 3.60 TPK 

9 Percaya diri 3.50 3.58 3.27 3.58 3.63 3.51 TP 

Rerata Skor Per-RT 3.42 3,60 3.32 3.63 3.65 3,55 
Jumlah Pembinaan 
Jika Skor i< 3,5 5 

7.9% 

4 

6,3

% 
8 

12,6% 
3 

4,8% 
5  

7,9% 25(38,9%) 

Keterangan: TP: Tingkat Pertimbanagan  TPK: Tidak Pembinaan Khusus 

 Rerata skor sikap interpersonal peserta PPG-SM3T UR pada penilaian periode-1 

(bulan Maret sampai Mai 2015) pada Tabel-I, secara berurut dari skor terendah sampai 

tertinggi yaitu: RT III, I, II, IV dan RT V dengan skor 3,32; 3,42; 3,60; 3,63 dan 3,6. 



Selanjutnya jumlah peserta dengan skor dibawah 3,5 (kategori dibawah memuaskan) pada 

setiap kelompok RT, berjumlah dengan persentase sebagai berikut: RT I sebanyak 5 orang 

(7,9%); RT II sebanyak 4 orang (6,3%); RT III,8 orang (12,6 %); RT IV, 3 orang (4,8%); RT 

V, 5 orang (7,9%). Secara keseluruhan sebanyak 25 orang (38,9%) peserta yang memperoleh 

skor dibawah 3,5, dan berdasarkan kelompok, dijumpai skor terendah ( < 3,5) yaitu RT III 

dengan skor rerata 3,32 serta RT I dengan skor 3,42,  yang berarti pada kedua RT tersebut 

diperlukan pembinaan yang lebih terarah. 

Berdasarkan Item penilaian sikap interpersonal, didapat 3 item dengan nilai dibawah 

skor 3,5, secara berurut dari skor terendah dan jumlah peserta yang terkait untuk pembinaan 

khusus pada setiap itemnya yaitu: item 6 ( kreatif) dengan skor 3,22 sebanyak 18 orang 

(28,12%); item 7 (disiplin) dengan skor  3, 36 sebanyak 15 orang (23.43%) dan item 4 (sopan 

santun) dengan skor 3,47, sebanyak 10 orang (28,12%). Secara keseluruhan diperlukan 

pembinaan khusus kepada 25 orang(38,9%) peserta tentang 9 item sikap interbersonal. 

Dua sikap interpersonal dikategorikan skor batas (skor 3,50) dan perlu 

dipertimbangkan dalam pembinaan yaitu: item3 ( tanggung jawab) dan item-9 (percaya diri). 

Sedangkan 4 item lannya dengan skor > 3.5, yaitu: ketaatan, kejujuran, kerapian dan percaya 

diri dikategorikan sangat baik 

Setelah melalui pembinaan sikap interpersonal kepada peserta PPG SM3T, maka tiga 

bulan berikutnya dilakukan kembali evaluasi melalui observasi tentang perubahan sikap 

positif pesertaalam kehidupan berasrama yang dilaksanakan pada periode II yaitu dari bulan 

Juni sampai bulan Agustus tahun 2015, disajikan pada Tabel 41.  

Tabel 42. Sikap Interpersonal Peserta PPG-SM3T-UR Berbasiskan Pendidikan Berasrama 

pada Periode-2 Pada bulan Juni sampai Agustus Tahun 2015. 

N

o 

Item Penilaian Kelompok RT Rerata Keterangan/ 

Pembinaan I II III IV V 

1 Ketaatan 3.58 3.75 3.67 3.67 4.00 3.73 TPK 

2 Kejujuran 3.75 3.83 3.64 3.83 3.94 3.80 TPK 

3 Tanggung Jawab 3.50 3.58 3.39 3.81 3.50 3.56 TP 

4 Sopan/Santun 3.50 3.61 3.45 3.69 3.81 3.61 TPK 

5 Mandiri 3.42 3.75 3.27 3.58 3.77 3.56 TP 

6 Kreatif 3.14 3.33 3.18 3.19 3.40 3.25 10(15.8%) 

7 Disiplin 3.44 3.31 3.48 3.78 3.75 3.55 TP 

8 Kerapian 3.33 3.92 3.36 3.83 3.56 3.60 TPK 

9 Percaya Diri 3.50 3.58 3.27 3.58 3.63 3.51 TP 

Rerata Skor Per-RT 3.46 3.63 3.41 3.66 3.71 3.58 
Jumlah Pembinaan 
Jika Skor i< 3,5 

5 

(7,9%) 
2 

(3,2%) 
7 

(11,1%) 
3 

(4,8%) 

4 

(6,3%

) 21 orang (33,3%) 

Keterangan: TP: Tingkat Pertimbanagan  TPK: Tidak Pembinaan Khusus  



Rerata skor sikap interpersonal peserta PPG-SM3T UR pada penilaian periode-2 

(Tabel 42), secara berurut dari skor terendah sampai tertinggi yaitu: RT III, I, II, IV dan RT V 

dengan skor 3,41; 3,46; 3,63; 3,66 dan 3,71. Selanjutnya jumlah peserta dengan skor dibawah 

3,5 (kategori dibawah memuaskan) pada setiap kelompok RT, berjumlah dengan persentase 

(%) sebagai berikut: RT III sebanyak 7 orang (11,1%); RT I sebanyak 5 orang (7,9%); RT 

II,2 orang (3.2 %); RT IV, 3 orang (4,8%); RT V, 4 orang (6.3%). Secara keseluruhan 

sebanyak 21 orang (33,3%) peserta yang memperoleh skor dibawah 3,5, dan berdasarkan 

kelompok, dijumpai skor terendah ( < 3,5) yaitu RT III dan RT I .  

Berdasarkan Item penilaian sikap interpersonal, didapat 1 item dengan nilai dibawah 

skor 3,5, yaitu: item 6 ( kreatif) dengan skor 3,25 sebanyak 10 orang (15,8%). Secara 

keseluruhan diperlukan pembinaan khusus kepada 21 orang(33,3%) peserta tentang 9 item 

sikap interbersonal. Dua sikap interpersonal dikategorikan skor batas (skor 3,50) dan perlu 

dipertimbangkan dalam pembinaan yaitu: item3 ( tanggung jawab), mandiri, disiplin,  dan 

item-9 (percaya diri). Sedangkan 4 item lannya dengan skor > 3.5, yaitu: ketaatan, kejujuran, 

kerapian dan sopansantun dikategorikan sangat baik. 

Melalui pembinaan sikap interpersonal kepada peserta PPG SM3T, maka tiga bulan 

berikutnya dilakukan kembali evaluasi melalui observasi tentang perubahan sikap positif 

pesertaalam kehidupan berasrama yang dilaksanakan pada periode III yaitu dari bulan 

September sampai bulan November tahun 2015, disajikan pada Tabel 43. 

Tabel 43. Sikap Interpersonal Peserta PPG-SM3T-UR Berbasiskan Pendidikan Berasrama 

pada Periode-3 Pada bulan September sampai November Tahun 2015. 

No Item Penilaian Kelompok RT Rerata Keterangan/ 

Pembinaan I II III IV V 

1 Ketaatan 3.58 3.75 3.67 3.67 4.00 3.73 TPK 

2 Kejujuran 3.75 3.83 3.64 3.83 3.94 3.80 TPK 

3 Tanggung Jawab 3.50 3.58 3.39 3.81 3.50 3.56 TPK 

4 Sopan/Santun 3.50 3.61 3.45 3.69 3.81 3.61 TPK 

5 Mandiri 3.60 3.51 3.54 3.60 3.81 3.61 TPK 

6 Kreatif 3.50 3.58 3.39 3.81 3.50 3.56 TPK 

7 Disiplin 3.54 3.58 3.39 3.81 3.50 3.56 TPK 

8 Kerapian 3.33 3.92 3.36 3.83 3.56 3.60 TPK 

9 Percaya Diri 3.64 3.83 3.94 3.80 3.63 3.77 TPK 

Rerata Skor Per-RT 3.55 3.69 3.53 3.76 3.69 
 

Keterangan: TP: Tingkat Pertimbanagan  TPK: Tidak Pembinaan Khusus  

Rerata skor sikap interpersonal peserta PPG-SM3T UR berbasiskan pendidikan 

berasrama pada periode-3 (Tabel-43), secara berurut dari skor terendah sampai tertinggi 

yaitu: RT III, I, II,V dan RT IV dengan skor 3,53; 3,55; 3,69; 3,69 dan 3,76.  



 Terdapat tiga sikap interpersonal dikategorikan skor batas (skor 3,50) dan perlu 

dipertimbangkan dalam pembinaan yaitu: item3 ( tanggung jawab), item 6 (Kreatif), dan item 

7 (disiplin). Sedangkan 6 item lannya dengan skor > 3.5, yaitu: kejujuran, percaya diri, 

ketaatan, sopan santun, mandiri, dan kerapian dikategorikan sangat baik. Pada peride 3, tidak 

perlu lagi pembinaan, secara keseluruhan sikap interpersonal dikategorikan sangat baik.  

 

1.2. Sikap Sosial Peserta PPG-SM3T UR. 

 Bersamaan dengan penilaian sikap interpersonal, maka dilakukan pula penilaian siksp 

sosial kepada peserta PPG-SM3T UR, mencakup sikap bekerja sama, kepemimpinan, 

toleransi dan peduli, disajikan pada Gambar 1, 2 dan 3 berikut. 

 

 

Gambar 4. Sikap Sosial Peserta dalam Kehidupan Berasrama pada Penilaian periode-1 Pada 

bulan Maret sampai Mai Tahun 2015. 

 

 Berdasarkan kelompok (RT) didapatkan skor rerata terendah sampai tertinggi 

dijumpai pada RT III dengan rerata skor (3,30); RT I dengan skor rerata (3.50); RT II dengan 

skor rerata (3,58) dan selanjutnya RT IV dan RT V masing-masing dengan skor rerata (3,63) 

dan (3,75). Dari keempat item, maka skor terendah adalah pada setiap kelompok (RT) yaitu  

item kepemimpinan, secara keseluruhan skor rerata sebesar 3,37, dan skor tertinggi adalah 

item toleransi dan bekerja sama (Gambar-1). 

 Pengamatan pada periode-2 yaitu pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2015 

(Gambar-2). Berdasarkan kelompok (RT) didapatkan skor rerata terendah sampai tertinggi 

dijumpai pada RT III dengan rerata skor (3,37); RT I dengan skor rerata (3.48); RT II dengan 

skor rerata (3,61) dan selanjutnya RT IV dan RT V masing-masing dengan skor rerata (3,65) 
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dan (3,72). Dari keempat item, maka skor terendah adalah pada setiap kelompok (RT) yaitu  

item kepemimpinan, secara keseluruhan skor rerata sebesar 3,42, dan skor tertinggi adalah 

item toleransi dan peduli (Gambar5) 

  

Gambar 5. Sikap Sosial Peserta dalam Kehidupan Berasrama pada Penilaian periode-

2 Pada bulan Juni sampai Agustus Tahun 2015.  

 

Pengamatan pada periode-3 yaitu pada bulan September sampai bulan November 

2015 (Gambar-6).  

  

   
Gambar 6. Sikap Sosial Peserta dalam Kehidupan Berasrama pada Penilaian periode-3 Pada 

bulan September sampai November Tahun 2015. 
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Berdasarkan kelompok (RT) didapatkan rentang skor rerata antara 3,62 sampai 3,80 

pada sikap sosial peserta PPG SM3T UR yang dikategorikan sangat baik. 

 

Berdasarkan 9 item indikator sikap interpersonal, skor terendah pada kreativitas. Pada 

periode 1, 18 orang memperoleh skor <3,5 setelah mengikuti pembinaan dan bimbingan, 

pada periode 2, menurun menjadi 10 orang. Hal ini menunjukkan bahwa persentase, skor 

yang diperoleh adalah 71,8% pada periode pertama dan meningkat menjadi 84,38% pada 

periode 2 dan 100% pada periode 3. Skor  kreativitas adalah ≥3,6 atau setara dengan ≥ 90, ini 

menunjukkan bahwa 15,6% membutuhkan bimbingan dalam sikap ini. 

Mengingat jadwal workshop yang ketat dari para guru profesional (PPG): merancang 

bahan instruksi untuk enam semester untuk tingkat SMA dari X ke XII,  terbatas waktu 

interaksi interpersonal. Selain itu, peserta ditugaskan karya-karya yang tidak memenuhi untuk 

disiplin profesional mereka di lapangan semasa mengikuti SM3T, yang telah menyebabkan 

melalaikan profesionalisme mereka. Akibatnya, pada awal program PPG, yang mengingat 

kembali kompetensi nyata mereka sangat dibutuhkan untuk mencapai persepsi yang sama dan 

pengembangan konsep materi pembelajaran.  

Selain itu, peserta biasanya terbiasa menghadapi tantangan dan ancaman yang 

berorientasi kondisi sosial dan dukungan penuh telah memicu kreativitas dan kemampuan 

mereka untuk mengatasi tantangan baik dan kebutuhan di wilayah setempat. Itu benar-benar 

berbeda dengan program PPG yang hanya memerlukan profesionalisme mereka sebagai calon 

guru (Yustina dan Dahnilsyah 2015) sikap positif dapat secara otomatis meningkatkan ketika 

menerima tanggapan positif dan memenuhi kebutuhan lingkungan.   

Sesuai dengan program PPG, baik sikap dan kemampuan juga akan berubah untuk 

beradaptasi dengan tuntutan kondisi dan kebutuhan. Hal ini telah menyebabkan kreativitas 

rendah karena kurangnya menantang dan motivasi karena sejumlah alasan: 1) peluang kecil, 

2) inisiatif kurang dari setiap kepribadian, 3) kurangnya dukungan, yaitu terbatasnya 

ketersediaan fasilitas, 4) waktu yang terbatas untuk mengembangkan ide baru / ide-ide unik, 

5) kurangnya apresiasi kepada kepribadian peserta dan 6) kegiatan hanya dalam standar 

normatif atau normal.   

Kurang optimalisasi sikap kreatif terjadi karena jadwal yang ketat dan fasilitas yang 

terbatas. inisiatif seseorang terkait erat dengan / kompetensi sikap ilmiah nya untuk 

menghasilkan kreativitas dalam pemecahan masalah. Jonathan, O (2013) lebih lanjut 

mengatakan kompetensi sikap secara efektif berfungsi untuk mengidentifikasi masalah yang 

sama dengan sikap ilmiah tentang bagaimana masalah bisa diselesaikan. 

Cakici dan Turkmen (2013) berpendapat kompetensi dalam mengembangkan ide-ide baru 



biasanya diperoleh dalam pengalaman awal. Ini dapat mendorong untuk menciptakan 

kreativitas lebih bervariasi dalam perjalanan dari instruksi khususnya yang berkaitan dengan 

memberikan kesempatan dan inisiatif untuk masing-masing kepribadian. Kreativitas akan 

otomatis ada ketika dihargai kepribadian dan dukungan peserta didik yang kreatif dan 

inovasi. Fakta ini sebagaimana dinyatakan dalam Loveless et all (2006) yang mengatakan 

bahwa kreativitas muncul sebagai konsep yang rumit yang berkaitan erat dengan peran 

lingkungan, perspektif psikomotorik dan kognitif dan kreativitas sebagai cerminan 

kemandirian individu. Sahim-Pekmez et all (2009); Jonatahn (2013) berpendapat kreativitas 

adalah keadaan curiousity, proses berpikir dan menjadi responsif terhadap pengalaman-

pengalaman sebelumnya, dalam menghadapi berbagai rangsangan (benda, simbol, keinginan, 

ide-ide, orang) yang pada gilirannya dapat menghasilkan kombinasi yang unik. 

Munandar (1999) menyarankan untuk mendorong kreativitas, pelajar perlu diberikan 

kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam banyak program di kreatif mengekspresikan 

diri. Item tujuh (disiplin) pada periode pertama, ada 15 peserta yang mencapai skor <3,5 

(23,43%). Ini berarti bahwa ada 76,56% dari peserta yang disiplin skor ≥3,6 = ≥ 90 dan 

setelah bimbingan, pada periode 2 dan 3, meningkat 100% 

Penerapan nilai-nilai disiplin tidak optimal pada periode pertama karena itu hanya 

secara lisan, buku peraturan tentang kehidupan di asrama itu didistribusikan dua bulan setelah 

program PPG. Para peserta belum memiliki pedoman dalam bentuk tanda-tanda peraturan, 

sanksi dan pengawasan. Peran instruktur dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan asrama 

yang diperlukan untuk memahami dan bersinergi untuk melaksanakan aturan yang ada. 

Setelah buku peraturan dibagikan kepada para peserta, itu disebarluaskan dan 

langsung dilaksanakan. Ini tersirat bahwa baik instruktur dan pengawas aktif dan secara 

berkelanjutan harus memberikan model yang baik untuk mereka pada disiplin dan 

menerapkan semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati. Pada periode 2, semua 

peserta memungkinkan untuk menerapkan disiplin sesuai dengan aturan yang ada, penerapan 

disiplin semakin terbiasa bagi kegiatan keseharian peserta. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Usman (2008), bahwa dalam perjalanan instruksi, 

seseorang perlu dilatih untuk menerapkan nilai-nilai disiplin untuk semua kegiatan berjalan 

dengan baik ketika sedang dilaksanakan bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip sosial. 

Mengembangkan sikap disiplin tidak dapat terjadi dalam waktu singkat. Ini perlu peran aktif 

dan partisipasi dari pendidik yang dipraktekkan secara bertahap. 

Menurut Ridlo (2014), mendirikan disiplin bisa berupa panutan yang akan langsung 

diterapkan di lingkungan, yaitu dalam proses instruksi yang dilakukan. Kegiatan juga dapat 



membimbing / anak didiknya untuk menerapkan strategi pembelajaran dalam belajar. strategi 

pembelajaran instruksi berfokus pada pembuatan peserta untuk menjadi pembelajar lebih 

aktif dengan mengajarkan mereka bagaimana untuk belajar dan bagaimana menggunakan apa 

yang telah mereka pelajari untuk menjadi sukses. Dalam hal ini, ditekankan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran, memberikan model yang baik, pembiasaan dan penguatan, serta 

pemikiran reflektif untuk mengembangkan karakter yang baik. 

Sikap sopan santun pada periode pertama dengan skor <3,5 yang diperoleh oleh 10 

orang (15,8%) atau 84,37% peserta dengan skor> 3,6 = 90. Pada periode 2 dan 3, peserta 

memperoleh skor ≥3,6 dan ditingkatkan 100%. Sikap sopan santun dalam periode pertama 

tidak optimal karena karakter yang diwariskan yang cenderung berorientasi kognitif  Hal ini 

menyebabkan kurangnya pembangunan dan menjadi kurang perhatian dalam berperilaku 

sehari-hari yang mengarah untuk menjadi kebiasaan dan kepribadian. 

Setelah melaksanakan tahapan bimbingan dan panutan diberikan kepada peserta yang 

dimulai dengan melakukan hal-hal sederhana dalam proses instruksi aktif: salam dengan 

sopan satu sama lain, yang penuh perhatian dan menunjukkan cara yang baik untuk pasangan 

berbicara, menanggapi dengan sopan, mendengarkan dan menghargai yang berbeda pendapat, 

telah terjadi perbaikan yang signifikan dari sikap interpersonal peserta. Ini sebuah bukti 

bahwa respon positif dari lingkungan sekitarnya memungkinkan untuk stimulus realisasi 

sikap positif dari para peserta. Ini telah membawa dampak positif pada peningkatan sikap 

sopan santun peserta.  

Pada periode kedua dan ketiga, semua peserta memungkinkan untuk berlatih santun 

dalam bersikap. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yustina et all (2015); Yustina (2015) 

yang menyatakan bahwa sikap positif dapat berkembang ketika mereka bertemu dengan 

kebutuhan dan mendapatkan tanggapan positif dari lingkungan. Yustina et all (2010) lebih 

lanjut mengatakan bahwa sikap positif mengembangkan dan diaktualisasikan ketika mereka 

memberikan manfaat dan dampak yang baik pada peserta dan sebaliknya.  

Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam sebuah studi dari Ridlo & Irsadi (2012) 

yang berpendapat bahwa perkembangan nilai-nilai pendidikan karakter yang didasarkan pada 

konservasi dapat dimulai dengan hal-hal sederhana terjadi dalam perjalanan dari instruksi 

yang aktif dan efektif. Hal ini didukung oleh Pranita et all (2004) yang berpendapat bahwa 

program PPG-SM3T memungkinkan untuk membentuk sikap positif sebagai bagian dari 

pembangunan karakter dan etika profesional sebagai fundamen kompetensi di berperilaku 

individual dan sosial. Selain itu, Ridlo (2012) mengatakan melalui evaluasi komponen input, 

koordinator program PPG SM3T melayani tepat untuk membimbing semua dosen dalam 



perencanaan dan memulai proses instruksi yang sesuai dengan kebijakan dari jurusan dan 

universitas. 

Mengacu pada temuan penelitian ini, menyimpulkan bahwa sikap interpersonal yang 

membutuhkan bimbingan dalam periode 1: kreativitas, disiplin dan sopan santun. Setelah 

dimulai bimbingan dalam pada periode2, hanya sikap kreatif yang membutuhkan konseling 

dan pembinaan lebih lanjut. pendidikan berbasis asrama dalam bentuk tindakan aktif dan 

membangun model yang baik dan langsung menerapkannya oleh instruktur, asrama 

pengawas dan lingkungan tampaknya efektif untuk mengembangkan keterampilan 

interpersonal terhadap karakter positif peserta pada periode 3. Program PPG-SM3T-UR 

melalui pendidikan berbasis asrama memungkinkan untuk membangun sikap positif yang 

diaktualisasikan dalam perilaku calon guru PPG-SM3T UR. 

Periode-1, rerata skor sikap interpersonal berdasarkan kelompok (RT), secara berurut 

dari skor terendah sampai tertinggi yaitu: RT III, I, II, IV dan RT V dengan skor 3,32; 3,42; 

3,60; 3,63 dan 3,6. Jumlah peserta dengan skor rerata < 3,5 (kategori perlu  pembinaan) yaitu: 

RT I sebanyak 5 orang (7,9%); RT II, 4 orang (6,3%); RT III,8 orang (12,6 %); RT IV, 3 

orang (4,8%); RT V, 5 orang (7,9%). Total kelima RT berjumlah sebanyak 25 orang (38,9%). 

Periode-2, dari skor terendah sampai tertinggi yaitu: RT III, I, II, IV dan RT V dengan skor 

3,41; 3,46; 3,63; 3,66 dan 3,71. Jumlah peserta dengan pembinaan yaitu: RT III sebanyak 7 

orang (11,1%); RT I, 5 orang (7,9%); RT II, 2 orang (3.2 %); RT IV, 3 orang (4,8%); RT V, 4 

orang (6.3%). Total keseluruhan sebanyak 21 orang (33,3%). 

Berdasarkan item pernyataan, periode-1 didapat 3 item dengan nilai dibawah skor 3,5, 

secara berurut dari skor terendah yaitu: item 6 ( kreatif) dengan skor 3,22 sebanyak 18 orang 

(28,12%); item 7 (disiplin) dengan skor  3, 36 sebanyak 15 orang (23.43%); dan item 4 

(sopan santun) dengan skor 3,47, sebanyak 10 orang (28,12%). Sedangkan 4 item lannya 

dengan skor > 3.5, yaitu: ketaatan, kejujuran, kerapian dan percaya diri dikategorikan sangat 

baik. Periode-2, didapat 1 item dengan nilai dibawah skor 3,5, yaitu: item 6 ( kreatif) dengan 

skor 3,25 sebanyak 10 orang (15,8%). Secara keseluruhan diperlukan pembinaan khusus 

kepada 21 orang(33,3%) peserta tentang 9 item sikap interbersonal. Sedangkan 4 item lannya 

dengan skor > 3.5, yaitu: ketaatan, kejujuran, kerapian dan sopansantun dikategorikan sangat 

baik. 

Periode-1, berdasarkan kelompok (RT) didapatkan skor rerata terendah sampai 

tertinggi dijumpai pada RT III dengan rerata skor (3,30); RT I dengan skor rerata (3.50); RT 

II dengan skor rerata (3,58) dan selanjutnya RT IV dan RT V masing-masing dengan skor 

rerata (3,63) dan (3,75). Dari keempat item, maka skor terendah yaitu  item kepemimpinan, 



secara keseluruhan skor rerata sebesar 3,37, dan skor tertinggi adalah item toleransi dan 

bekerja sama.Periode-2, skor rerata terendah sampai tertinggi dijumpai pada RT III dengan 

rerata skor (3,37); RT I dengan skor rerata (3.48); RT II dengan skor rerata (3,61) dan 

selanjutnya RT IV dan RT V masing-masing dengan skor rerata (3,65) dan (3,72). Dari 

keempat item, maka skor terendah kepemimpinan, dan skor tertinggi adalah sikap toleransi 

dan peduli.  

Simpulan kelompok yang perlu pembinaan khusus adalah RT III dan RT 1, item sikap 

interpersonal perlu pembinaan khusus adalah sikap sopan/santun, disiplin dan kreatif. Sikap 

sosial yang perlu pembinaan khusus adalah kepemimpinan. Setelah pembinaan khusus, maka 

pada periode-2 didapat 5,6% peserta berubah bersikap positif, 100%  

 

 



 


