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Abstrak 

Penelitian ini di bertujuan untuk mengetahui pencapaian kompetensi mahasiswa IKIP 

PGRI Pontianak sebagai calon guru dalam kegiatan Magang III di SMK, SMA, SMP 

se Kota Pontianak. Jenis Penelitian ini adalah survei. Sampel berjumlah 108 orang  

mahasiswa . Pengumpulan data menggunakan angket, observasi dan wawancara. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik dan analisis regresi yang 

digunakan untuk mengetahui korelasi praktik persekolahan, rencana pembelajaran 

dan pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kompetensi pedagogik termasuk kategori 

cukup (2) terdapat korelasi positif dan signifikan antara praktek persekolahan dengan 

kompetensi mahasiswa sebagai calon guru dengan nilai r = 0.631; p= 0,000; (3) 

terdapat korelasi positif dan signifikan antara rencana pembelajaran dengan 

kompetensi mahasiswa sebagai calon guru dengan nilai r=0.478; p=0,000; (4) 

terdapat korelasi positif dan signifikan antara pelaksanaan pembelajaran dengan 

kompetensi mahasiswa sebagai calon guru dengan nilai r= 0.163; p= 0,000; dan 

(5)terdapat korelasi positif dan signifikan antara praktik persekolahan, rencana 

pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran secara bersama-sama dengan 

kompetensi mahasiswa sebagai calon guru dengan nilai R= 0.686. Prediksi perubahan 

Y ditunjukan oleh persamaan garis regresi Y = 1.172 + 0.572 X1 + 0.176X2 + (-

0.038) X3. 

 

Kata kunci: kompetensi mahasiswa, magang III, rencana pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran 

Abstract 

This study aims to determine the achievement of the competency of IKIP PGRI 

Pontianak students as prospective teachers in Apprenticeship III activities at SMK, 

SMA, SMP throughout Pontianak City. This type of research is a survey. The sample 

consisted of 108 students. Data collection using questionnaires, observation and 

interviews. Data analysis techniques in this study are statistics and regression 

analysis used to determine the correlation of schooling practices, learning plans and 

implementation of learning with student competencies as teacher candidates. The 

results of this study indicate that (1) pedagogic, personality, social, and professional 

competencies are included in the sufficient, sufficient, good, and good categories, (2) 

there is a positive and significant correlation between schooling practices and 

student competencies as teacher candidates with grades r = 0.631; p = 0,000; (3) 

there is a positive and significant correlation between learning plans and student 

competencies as teacher candidates with a value of r = 0.478; p = 0,000; (4) there is 

a positive and significant correlation between the implementation of learning with the 

competence of students as prospective teachers with a value of r = 0.163; p = 0,000; 

and (5) there is a positive and significant correlation between schooling practices, 

learning plans, and the implementation of learning together with the competencies of  
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students as teacher candidates with a value of R = 0.686. Prediction of the change in 

Y is shown by the regression line equation Y = 1.172 + 0.572 X1 + 0.176X2 + (-

0.038) X3. 

 

Keywords: student competencies, Magang III, learning plans, learning 

implementation  
 

 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan kualitas pendidikan yang lebih banyak dipengaruhi oleh mutu human 

resources, dapat dipahami bahwa material resources tidak dapat bermanfaat 

secara optimal tanpa adanya human resources yang handal. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa keberhasilan pendidikan ditentukan oleh sumber daya 

manusia yang profesional, berkualitas, dan mempunyai komitmen yang tinggi 

dalam bidang pendidikan. Guru dipandang sebagai faktor kunci keberhasilan 

pendidikan, karena gurulah yang berinteraksi  secara langsung dengan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kualitas guru dipandang sebagai 

penyebab kualitas lulusan/output pendidikan, sehingga kurang meningkatnya 

mutu pendidikan sebagaimana sering diberitakan selama ini hampir selalu 

dihubungkan dengan rendahnya kualitas guru. 

Guru sebagai pendidik melakukan rekayasa pembelajaran. Rekayasa 

pembelajaran tersebut dilakukan berdasarkan kurukulum yang berlaku (Dimyati 

dan Mudjiono, 2006: hal 3. Dalam setiap usaha peningkatkan mutu pendidikan 

mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode 

pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, maupun 

pengembangan evaluasi hasil belajar, hanya akan berarti apabila melibatkan guru 

sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan. Oleh karena itu upaya 

peningkatan mutu pendidikan secara luas tidak dapat dilepaskan dari eksistensi 

seorang guru sebagai pendidik profesioanal disekolah. Termasuk didalamnya 

menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis dan nambah wawasan dan 

memperdalam pengetahuan bidang studi yang diajarkan. 

Hartoyo (1999, hal. 3) mengungkapkan bahwa sebagian guru kurang 

memiliki kemampuan untuk menerapkan produk inovasi pendidikan, rendahnya 

kemampuan guru kemampuan guru dengan menguasai bidang studi, kurang 

menguasai teknik dan metodologi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

materi pembelajaran. 

Dengan besarnya tuntutan kualitas pendidikan yang terus berkembang, 

maka penelitian tentang pelaksanaan Magang III mahasiswa IKIP PGRI 

Pontianak sangat diperlukan untuk mengungkapkan seberapa besar tingkat 

ketercapaian kompetensi mahasiswa sebagai calon guru. Dalam standar 

kompetensi guru pemula tersebut memiliki empat rumpun kompetensi yaitu; 

Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan 

Kompetensi Profesional. 

Oleh karenanya, tahapan evaluasi ketercapaian standar kompetensi ini 

sangat penting dan segera dilakukan untuk mengungkapkan selengkap mungkin 
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terhadap prestasi mahasiswa Magang III dalam hubungannya dengan pembinaan 

mahasiswa IKIP PGRI Pontianak sebagai calon guru yang profesional. 

Kegiatan Magang III dilaksanakan selama 3 Bulan pada semester 7 

terhitung dari bulan Juli 2019 sampai Oktober 2019. Selama kegiatan Magang III 

berlangsung setiap mahasiswa akan di dampingi oleh seorang guru pamong dari 

sekolah tempat mereka melaksanakan kegiatan Magang III. Setelah kegiatan 

Magang III selesai dilaksanakan setiap guru pomong mempunyai kewajiban unuk 

melakukan penilaian terhadap mahasiswa selama kegiatan Magang III 

berlangsung. 

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik 

Indonesia (IKIP PGRI) Pontianak yang berkedudukan sebagai Lembaga 

Penyelenggara  Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan satu ujung tombak 

untuk melaksanakan pendidikan. IKIP PGRI Pontianak berupaya mempersiapkan 

calon guru yang memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi dan berkarakter. 

Dalam rangka menyiapkan calon guru yang memiliki koompetensi tersebut, perlu 

dilakukan upaya peningkatan kompetensi guru, pengembangan isi kurikulum, 

peningkatan kualitas pembelajaran, penilaian hasil belajar, penyediaan bahan ajar, 

dan sarana belajar.  

Berdasarkan keputusan Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud No.17 Tahun 2014 dan 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN-DIKTI) yang menyiapkan kualifikasi kemampuan lulusan disesuaikan 

dengan standar kompetensi lulusan harus dilaksanakan di Perguruan Tinggi. 

Menyikapi hal tersebut diatas, IKIP PGRI Pontianak berupaya memberikan 

penguatan untuk mendukung dan mendorong pengembangan calon guru yang 

professional dengan menyelaraskan kurikulum yang berlaku di perguruan tinggi 

dengan melaksakan program magang.  

Implementasi program magang bertujuan membangun jati diri pendidik, 

memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan memantapkan kemampuan 

awal guru dalam mengembangkan perangkat pembelajran, serta memberikan 

pengalaman awal tambahan sesuia dengan kewenangan tambahan yang akan 

diberikan kepada calon guru dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan. Oleh karena itu, program magang ini merupakan bagian tak 

terpisahkan bagi mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. 

Tujuan Magang III adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai 

calon guru kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi pedagogik, 

kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional, selain itu 

kegiatan Magang III bertujuan untuk melatih peserta magang dalam 

melaksanakan pembelajaran serta kegiatan ekstrakurikuler baik di lingkungan 

sekolah maupun di luar sekolah. 

Dari misi dan tujuan Magang III IKIP PGRI Pontianak tersebut diatas 

menunjukkan bahwa Institusi IKIP PGRI Pontianak sabagai perguruan tinggi 

swasta tetap memiliki komitmen yang besar untuk mencetak lulusan 

mahasiswanya sebagai calon guru yang berkualitas dan diharapkan memiliki 

kompetensi sebagai calon guru pemula yang profesional. 
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Pelatihan keterampilan mengajar terbimbing yaitu turun langsung ke 

lapangan mengelola kelas dibimbing oleh seorang tenaga staf guru (guru pamong) 

yang bersangkutan, biasanya dimulai dengan membuka dan menutup materi, 

menyampaikan materi, penulis mendapatkan bimbingan secara langsung dari guru 

pamong. Semua perangkat persiapan mengajar ini termuat dalam Program 

Tahunan, Program Semester dan lebih jelasnya dijabarkan dalam rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang secara sistematis tersusun demi lancarnya 

kegiatan belajar mengajar. 

Pelatihan keterampilan mengajar mandiri sama dengan yang terbimbing. 

Namun dalam hal ini lebih memfokuskan pada kemampuan seorang calon guru 

didalam pengelolaan kelas dan melakukan kegiatan belajar mengajar secara 

mandiri. Setelah dianggap mampu, calon guru diperbolehkan untuk melakukan 

kegiatan belajar mengajar secara mandiri seperti halnya dengan guru lainnya 

sebelum mengajar agar mempersiapkan tugas-tugas keguruan lainnya. 

Dalam Magang III ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman pelatihan 

tugas-tugas keguruan secara terbimbing dan mandiri. Dalam tugas keguruan 

terbimbing ini mahasiswa mendapatkan bimbingan dari guru pamong dan dosen 

pembimbing. Sedangkan dalam tugas-tugas keguruan mandiri, mahasiswa 

mendapatkan pengalaman dari kegiatan mengajar didalam kelas yang berlangsung 

selama mahasiswa melaksanakan Magang III dalam waktu 3 bulan. 

Praktik persekolahan merupakan tugas-tugas yang dilakukan mahasiswa 

selain praktik mengajar seperti membuat program tahunan dan semester, 

melaksanakan administrasi sekolah, melaksanakan piket, mengawasi dan 

membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler, merencanakan pembelajaran.  

Perencanaan Pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu Perencanaan berasal 

dari kata rencana yang artinya pengambilan keputusan tentang apa yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pengajaran berarti pemikiran 

tentang penerapan prinsip-prinsip umum mengajar didalam pelaksanaan tugas 

mengajar dalam suatu interaksi pengajaran tertentu yang khusus baik yang 

berlangsung didalam kelas atau diluar kelas. 

Pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu: 

Kegiatan pendahuluan, Kegiatan inti dan Penutup. 

Tugas dan peranan guru dalam proses pembelajaran pendidikan kejuruan 

diarahkan, untuk membentuk kemampuan siswa di dalam mengembangkan 

perolehan belajarnya baik pada aspek pengetahuan, keterampilan dan nilai, 

maupun pada aspek sikap, juga guna menunjang pengembangan profesinya 

(Depdikbud, 1995). Tugas dan peran guru tidak terlepas dari proses pembelajaran 

dan hasil pembelajaran berbasis kompetensi. Pada aspek sistem pembelajaran 

bagaimana tugas guru selain harus mampu menerapkan proses pembelajaran yang 

sesuai dengan model-model pembelajaran, penyampaian dan mengatur 

pembelajaran, pembelajaran yang fleksibel, penggunaan sumber-sumber teknologi 

dan pengembangannya. Guru juga dituntut mampu membantu proses 

pembelajaran berlangsung sebagai fasilitator dan pembimbing yang profesional. 

Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, guru dituntut mampu mengubah 

standar kompetensi kedalam hasil pembelajaran yang direncanakan. Sebagaimana 

Roger, Hugh, dan Barry, (1995: hal 228), menyatakan:  
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From this informaton, we can begin to develop learning outcomes. These 

define what a leaner is expected to demonstrate on copletion of a modul. They 

need to be specific, measurable, achievable, relevant and trackable. 

Dengan demikian guru dapat mengukur keberhasilan siswa menurut 

kriteria kompetensi yang ditetapkan dalam program belajar mengajar. 

Hakekat mengajar adalah kegiatan belajar yang membantu siswa 

memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, sarana untuk 

mengekspresikan dirinya, dan juga cara-cara belajar. Menurut Joyce dan Weil 

(1996, hal. 7):  

 

“Models of teaching are really models of learning. As we help students 

acquire information, ideas, skills, values, ways of thinking, and means of 

expressing them selves, we are also teaching them how to learn.”  

 

 Pengertian mengajar tersebut secara implisit berarti upaya 

mengorganisasikan dan mengatur lingkungan belajar untuk mendorong, 

menumbuhkan, dan membantu siswa melakukan kegiatan belajar dalam 

mengembangkan dirinya secara optimal. 

Kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris “Competency” yang berarti 

“ability, capability, proficiency, qualification, eligibility, skill, dan adequacy” 

yang artinya kemampuan, kesanggupan, keahlian, kecakapan, memenuhi syarat, 

kepandaian dan kemahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi 

adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.  

Robert A. Roe (2001, hal. 95) mengemukakan definisi kompetensi sebagai 

berikut: 

 

“Competence in defined as the ability to adequately perform a task duty or 

role. Competence intergrates knowledge, skill, personal values and attitudes. 

Competence builds on knowledge and skills ad is acquired through work 

experience and learning by doing.” 

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemempuan 

untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan 

kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan 

pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. 

Barnazette (2005, hal. 14) menjemaskan pengertian kompetensi sebagai 

berikut: 

 

Competencies are based on what a person does; they are behavior and 

observable. If one is competent, then the result is effective or possibly outstanding 

job performance. A set of competencies is referred to as a competency model and 

is a collection of behaviors supported by underlying knowledge, skills, and 

attitides thet related to a specific role or job responsibility. 

Kompetensi didasarkan pada pekerjaan  seseorang,  mereka berperilaku 

dan bisa diamati. Jika seseorang memiliki kompetensi, maka hasilnya akan efektif 
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atau dimungkinkan akan berhasil kinerjanya dalam pekerjaan. Satu set kompetensi 

merupakan model kompetensi dan merupakan kumpulan dari tingkah laku yang 

didukung berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

berhubungan dengan peran tertentu atau tanggung jawab pekerjaan. 

Menurut Wibowo (2007, hal. 324) Kompetensi adalah karakteristik 

pengetahuan da keterampilan yang dimiliki dan dibutuhkan oleh setiapn 

individuyang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab 

mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas peofesional dalam 

pekerjaan mereka. 

 

Kompetensi Pedagogik 

Ilmu pendidikan sebagai bekal guru dalam mengajar diperoleh melalui 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni tingkat sarjana (S-1). Di dalam 

program bidang studi berhak membicarakan bidang studi dalam pendidikan. 

Meskipun demikian, setiap lulusan sarjana pendidikan sebaiknya belum diangkat 

menjadi guru tetap. Guru yang memiliki sarjana pendidikan dapat sikatakna telah 

menguasai pengetahuan tentang bidang ilmu keguruan. Namun pada kenyataan, 

masih banyak guru yang terlalu teoritis yakni belum mampu bertindak sebagai 

seorang guru yang profesional. Sehubungan dengan itu, pada awal tahun guru 

bekerja, lebih baik diberi status calon guru atau guru bantu. Hal ini berkaitan 

dengan sertifikasi yang diberikan kepada setiap guru untuk menyatakan seorang 

guru layak atau tidak layak mengajar. Menurut Djohar (2006, hal. 131) sertifikasi 

ini diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang 

terakreditasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian kompetensi 

mahasiswa IKIP PGRI Pontianak sebagai calon guru dalam Kegiatan Magang III 

di sekolah-sekolah se Kota Pontianak ditijau dari Kompetensi Pedagogik.  

 

METHOD 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survei. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan 

hasil evaluasi yang mendalam dan komprehensif mengenai deskripsi pelaksanaan 

tugas Magang III mahasiswa IKIP PGRI Pontianak dan dampaknya terhadap 

kompetensi mahasiswa. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini adalah 

pendekatan deskriptif kuantitatif. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif 

karena dalam evaluasi ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau 

pengubahan pada variabel, akan tetapi menggambarkan kondisi senyatanya dan 

apa adanya, yang kemudian didukung dengan penjelasan yang menggambarkan 

hal-hal esensial dari dampak Magang III terhadap kompetensi mahasiswa IKIP 

PGRI Pontianak. 

 Subjek dalam penelitian ini mahasiswa IKIP PGRI Pontianak semester 7 

yang melaksanakan kegiatan magang III di seluruh SMA, SMK dan SMP se Kota 

Pontianak pada tahun 2019, berjumlah 108 orang mahasiswa tersebar di 20 

Sekolah di Kota Pontianak.  
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik 

komunikasi langsung melalui panduan wawancara, dan komunikasi tidak 

langsung melalui angket praktik persekolahan, rencana pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan angket kompetensi mahasiswa sebagai calon guru. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini mendeskripsikan hasil 

wawancara, untuk mengetahui kompetensi mahasiswa. Instrumen angket yang 

dibuat harus memenuhi validitas dan reabilitas, serta melalui proses validitas demi 

kestabilan dan konsistensi instrumen jika digunakan secara berulang-ulang pada 

objek yang sama, sebagai upaya untuk mendapatkann instrument yang valid dan 

reliabEL sebelum digunakan untuk menjaring data penelitian, instrument terlebih 

dahulu dilakukan oleh pakar (expert judgement) dan diujicobakan dilapangan. 

Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini akan diuji cobakan pada siswa 

responden dengan maksud untuk mengetahui kesahihan (validitas) dan tingkat 

kendala (reliabilitas ) instrument tersebut.Uji coba instrumen dilakukan pada guru 

pamong dan mahasiswa magang III di SMP Negeri 13 Pontianak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diolah dengan bantuan program 

SPSS 17.00 for windows, diperoleh skor data dengan jumlah responden 108 siswa 

dapat diketahui nilai minimum di peroleh sebesar 19, maksimal sebesar 44, rerata 

(Mean) sebesar 36.55, median sebesar 36.00, modus sebesar 33 dan standar 

deviasi sebesar 4.892. 

Skor pencapaian kompetensi mahasiswa IKIP PGRI Pontianak dalam 

kegiatan Magang III ditinjau dari kompetensi pedagogik yang dikumpulkan 

dengan angket yang berjumlah 12  butir soal dengan rentang skor 1-5, sehingga 

nilai minimum ideal sebesar 12 dan maksimum ideal 60. Untuk memperjelas 

analisis maka dilakukan pengkategorian ke dalam lima kelas (sangat baik, baik, 

cukup, kurang, sangat kurang) berdasarkan nilai mean ideal (Mi) dan simpangan 

baku ideal (SBi). Adapun nilai Mi = ½ (60 + 12) = 36, sedangkan nilai SBi = 1/6 

(60 – 12) = 8. Distribusi frekuensi kompetensi pedagogik dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Diagram Pie Distribusi Kompetensi Pedagogik 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa IKIP PGRI 

Pontianak didapatkan hasil bahwa kompetensi pedagogik mahasiswa yang 

melakukan Magang III memiliki kecenderungan kategori baik sebesar 38.2%, 

yang memiliki kecenderungan cukup sebesar 51.0%, yang memiliki 
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kecendurungan kurang sebesar 9.8%, yang memiliki kecenderungan sangat rendah 

1.0%, hal ini menunjukan bahwa kompetensi pedagogik mahasiswa Magang III 

IKIP PGRI Pontianak memiliki termasuk dalam katergori cukup. 

Pada angket kompetensi pedagogik ada beberapa butir pertanyaan yang 

bernilai rendah seperti pada soal no 1 dimana mahasiswa masih belum baik dalam 

merencanakan metode-metode pembelajaran agar proses belajar mengajar 

berlangsung secara efektif hal ini juga di dukung berdasarkan penilaian guru 

pamong dapat dilihat dalam angket penilaian persekolahan butir soal no 1 dimana 

mahasiswa masih belum bisa merencanakan pembelajaran/mempersiapkan RPP, 

dalam penilaian rencana pembelajaran butir soal 4b dimana mahasiswa belum bisa 

menentukan media pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif, 

pada penilaian pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada butir soal no 10, 12, 

13 dimana mahasiswa masih belum dapat melaksanakan pembelajaran yang 

bersifat konstekstual secara baik, mahasiswa juga belum dapat melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan karena mahasiswa 

biasanya mengakhiri pelajaran sebelum jam pelajaran tersebut selesai hal ini 

disebabkan karena kurangnya persiapan dan penguasaan materi yang akan 

disampaikan mahasiswa kepada siswa sekolah tempat mereka melaksanakan 

Magang III, mahasiswa juga masih kurang dalam menggunakan media secara 

efektif dan efisien.  

Pada butir soal no 11 dan 12 dimana mahasiswa masih kurang dalam 

memberikan reward bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan 

mahasiswa juga masih kurang dalam memanfaaatkan hasil penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan pembelajaran, hal ini juga didukung oleh hasil penilaian guru 

pamong seperti terdapat pada angket penilaian rencana pembelajaran butir soal 5b 

dimana mahasiswa masih kurang dalam membuat alat penilaian hasil belajar, 

mahasiswa sebagai calon guru masih kurang bisa memberikan penghargaan 

kepada siswa yang dapat meningkatkan motivasi belajar sehingga siswa memiliki 

kemauan belajar yang tinggi. 

Kompetensi pedagogik mahasiswa dapat lebih baik lagi apabila adanya 

kemauan belajar yang tinggi sehingga mahasiswa dapat meningkatkan 

pengetahuan, mahasiswa juga harus mengikuti dan mempelajari perkembangan 

teknologi sehingga dapat menciptakan media pembelajaran yang efektif dan 

inovatif, suasana belajar mahasiswa juga berkorelasi dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan mahasiswa karena suasana belajar yang baik dapat membuat 

mahasiswa belajar lebih baik.  

Untuk mengetahui praktik persekolahan terhadap kompetensi pedagogik 

mahasiswa digunakan analisis regresi linear sederhana. Berikut ini adalah hasil 

analisis linear sederhana untuk pengaruh praktik persekolahan (X1) terhadap 

kompetensi mahasiswa (Y). Untuk mengukur besarnya sumbangan variabel 

praktik persekolahan terhadap variasi naik turunya variabel kompetensi 

mahasiswa. Koefisien pengaruh antara praktik persekolahan terhadap kompetensi 

mahasiswa sebesar 0.631 yang artinya terdapat hubungan antara aktivitas 

persekolahan terhadap kompetensi mahasiswa. Koefisien Determinasi (R2) = 

0.1584 atau 15.84% yang artinya praktik persekolahan memberikan pengaruh 
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sebesar 15.84% terhadap kompetensi mahasiswa sedangkan 84.16% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak diteliti. 

Untuk mengetahui rencana pembelajaran terhadap kompetensi mahasiswa 

digunakan analisis regresi linear sederhana. Berikut ini adalah hasil analisis linear 

sederhana untuk pengaruh pelaksanaan pembelajaran ( X2) terhadap kompetensi 

pedagogik mahasiswa (Y). Untuk mengukur besarnya sumbangan variabel 

rencana pembelajaran terhadap variasi naik turunnya variabel kompetensi 

mahasiswa. Koefisien pengaruh antara rencana pembelajaran terhadap kompetensi 

pedagogik mahasiswa sebesar 0.478 yang artinya terdapat hubungan antara 

rencana pembelajarn terhadap kompetensi mahasiswa. Koefisien Determinasi (R2) 

0.0524 atau 5.24% yang artinya rencana pembelajaran memberikan pengaruh 

sebesar 5.24% terhadap kompetensi mahasiswa sedangkan 94.76% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak diteliti. 

Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap kompetensi mahasiswa 

digunakan analisis regresi linear sederhana. Berikut ini adalah hasil analisis linear 

sederhana untuk pengaruh pelaksanaan pembelajaran (X3) terhadap kompetensi 

mahasiswa  (Y). Untuk mengukur besarnya sumbangan variabel pelaksanaan 

pembelajaran terhadap variasi naik turunya variabel kompetensi mahasiswa. 

Koefisien pengaruh antara pelaksanaan pembelajaran terhadap kompetensi 

mahasiswa sebesar 0.163 yang artinya terdapat hubungan antara pelaksanaan 

pembelajaran terhadap kompetensi mahasiswa. Koefisien Determinasi (R2) = 

0.00073 atau 0.073% yang artinya pelaksanaan pembelajaran memberikan 

pengaruh sebesar 0.073% terhadap kompetensi mahasiswa sedangkan 99.93% 

dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui Pengaruh 

Praktik persekolahan, Rencana Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran 

terhadap Kompetensi Pedagogik Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak sebagai calon 

guru secara bersama-sama. 
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a. Dependent Variable: pedagogik 

 

Hasil analisis regresi linier berganda tersebut dimasukkan ke dalam 

persamaan menjadi: 

 

Y = 1.172 + 0.572 X1 + 0.176X2 + (-0.038) X3 

 

Kompetensi Pedagogik Mahasiswa = 1.172 + 0.572 Praktik persekolahan 

+ 0.176 Rencana Pembelajaran + (-0.038) Pelaksanakan Pembelajaran. Bentuk 

persamaan tersebut diartikan sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 1.172 

menunjukan bahwa jika tidak ada variabel praktik persekolahan (X1), rencana 

pembelajaran(X2), pelaksanaan pembelajaran (X3) maka skor kompetensi 

mahasiswa (Y) adalah sebesar 1.172. Koefisien regresi (b1) adalah sebesar 0.572 

menunjukan bahwa setiap penambahan satu skor praktik persekolahan (X1) maka 

akan meningkatkan kompetensi mahasiswa sebesar 1.774 dengan asumsi bahwa 

variabel rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dari model regresi 

adalah tetap, koefisien regresi  (b2) sebesar 0.176 menunjukan bahwa setiap 

penambahan satu skor rencana pembelajaran(X2) maka akan meningkatkan 

kompetensi mahasiswa (Y) sebesar 1.348 dengan asumsi bahwa variabel praktik 

persekolahan dan pelaksanaan pembelajaran dari model regersi adalah tetap, 

koefisien regresi (b3) sebesar -0.038 menunjukan bahwa setiap penambahan satu 

skor pelaksanaan pembelajaran (X3) maka akan meningkatkan kompetensi 

mahasiswa (Y) sebesar 1.134 dengan asumsi bahwa variabel praktik persekolahan 

dan rencana pembelajaran dari model regresi adalah tetap. 

Untuk mengetahui terdapat pengaruh pelaksanaan pembelajaran terhadap 

kompetensi mahasiswa IKIP PGRI Pontianak sebagai calon guru digunakan uji F 

dengan menggunakan significance level 0,05. Dari data diatas untuk diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan Fhitung sebesar 30.769 > Ftabel sebesar 

2.262 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara praktik 

persekolahan, rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran secara 
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bersama-sama  terhadap kompetensi mahasiswa  IKIP PGRI Pontianak sebagai 

calon guru.  

Untuk mencari variabel yang paling dominan mempengaruhii kompetensi 

mahasiswa adalah menggunakan persamaan regresi ganda Y = 1.172 + 0.572 X1 + 

0.176X2 + (-0.038) X3, koefisien praktik persekolahan  sebesar 0.572, koefisien 

rencana pembelajaran sebesar 0.176 dan koefisien pelaksanaan pembelajaran 

sebesar -0.038 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan 

mempengaruhi kompetensi mahasiswa adalah  praktik persekolahan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitan maka didapatkan kesimpulan bahwa Kompetensi 

pedagogik termasuk kategori cukup. Terdapat korelasi positif dan signifikan 

antara praktek persekolahan dengan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru 

dengan nilai r = 0.631; p= 0,000; Terdapat korelasi positif dan signifikan antara 

rencana pembelajaran dengan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru dengan 

nilai r=0.478; p=0,000; (terdapat korelasi positif dan signifikan antara 

pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru 

dengan nilai r= 0.163; p= 0,000; dan Terdapat korelasi positif dan signifikan 

antara praktik persekolahan, rencana pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran 

secara bersama-sama dengan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru dengan 

nilai r= 0.686. Prediksi perubahan y ditunjukan oleh persamaan garis regresi y = 

1.172 + 0.572 x1 + 0.176x2 + (-0.038) x3. 
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