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MOTTO 

 

 

“Berilmu, beramal, beriman, berprestasi dan berakhlak mulia…..” 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (QS. Alam 

Nasyrah: 6-8). 

 

 “...Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” (QS. Ar-Rad: 11). 

 

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. 

Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka 

tidakkah kamu memahaminya?” (QS. Al-An’am :32) 

 

“kegagalan bukan berarti kehancuran tetapi sebagai batu loncatan menuju sukses” 

(Phytagoras) 
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Ku persembahkan karya ini dengan tulus kepada keluargaku tercinta. Simpuh 

sujud dan terimakasihku kepada Ayahanda Usuluddin Ibunda tercinta Siti Azizah 

serta kepada kakak, abang dan adik-adikku yang telah mencurahkan kasih sayang, 

doa, semangat dan dukungannya. 

 

Aku hanya mampu bersyukur dan bertafakkur kepada Allah Tuhanku. Ku 

Esakan dan ku percaya hidup serta matiku adalah milik-Nya. Semoga hari esok 

membentang di depanku bersama rahmat dan Ridha-Mu. Aamiin yaa Rabbal’alamin. 
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ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN MAHASISWA 

PRODI PMA DALAM MENGIKUTI PROGRAM PENGALAMAN  

LAPANGAN (PPL) DI IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini menggunakan analisis multivariate yaitu analisis faktor dengan 

metode Principal Components Analysis (PCA) yang merupakan suatu teknik analisis 

faktor dimana beberapa faktor yang akan terbentuk berupa variabel asal yang belum 

dapat ditentukan sebelum analisis. Cara kerja teknik ini yaitu mereduksi data dari 

variabel asal menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel awal.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kesiapan mahasiswa prodi pendidikan matematika (PMA) dalam 

mengikuti program pengalaman lapangan (PPL) di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. 

Dimana sebelumnya telah diambil sampel dengan menggunakan metode Random 

Sampling dan mendapatkan responden sebanyak 120 orang. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah non tes yaitu dengan menggunakan 

instrumen angket dan pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan metode 

survey. Metode survey yang dimaksud adalah penelitian deskriptif analisis dengan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian diperoleh melalui analisis 

faktor. Dimana dengan melalui empat tahap analisis faktor diperoleh dilai KMO yang 

lebih dari 0,5 yang berarti data tersebut memenuhi syarat untuk analisis faktor. 

Selanjutnya dari analisis faktor dari 30 variabel tersebut yang dinilai layak untuk bisa 

mengikuti uji berikutnya sebanyak 15 variabel, kemudian tereduksi menjadi 5 faktor 

bersama yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa prodi pendidikan matematika 

(PMA) dalam mengikuti program pengalaman lapangan (PPL) di IAIN Zawiyah Cot 

Kala Langsa yaitu faktor kedisiplinan kerja, faktor komitmen, faktor ketekunan dalam 

bekerja, faktor kemampuan bekerja sama dan faktor kemampuan berkomunikasi. 

Kelima faktor tersebut mempunyai nilai eigenvalue sebesar 62.682% dengan faktor 1 

memberikan kontribusi keragaman sebesar 28.509%, faktor 2 sebesar 10.309%, 

faktor 3 sebesar 8.520%, faktor 4 terbesar 7.921% dan faktor 5 sebesar 7.423%. 

Dengan demikian faktor 1 yang merupakan faktor kedisiplinan kerja adalah faktor 

dominan yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa prodi pendidikan matematika 

(PMA) dalam mengikuti program pengalaman lapangan (PPL) di IAIN Zawiyah Cot 

Kala Langsa karena faktor ini mempunyai nilai eigenvalue terbesar yang memberikan 

nilai kontribusi keragaman terbesar dibandingkan faktor lainnya. 
 

Kata kunci: Analisis Faktor, Kesiapan Mahasiswa PMA  dan Program Pengalaman 

Lapangan (PPL). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah membangun 

manusia Indonesia seutuhnya. Hal tersebut berarti bahwa sasaran pembangunan di 

Indonesia tidak hanya berbentuk fasilitas-fasilitas saja namun juga kualitas 

sumber daya manusianya (SDM). Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

SDM Indonesia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam 

rangka menciptakan kader-kader muda sebagai generasi penerus bangsa. Dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
1
 

Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pemerintah berupaya menciptakan 

kondisi dan fasilitas yang memadai dan mempermudah pencapaian tujuan 

tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah antara lain melalui kebijakan-

kebijakan mengenai pendidikan, di antaranya : UU No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, PP No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP 

                                                           
1
 Pratiwi, Nabila. 2009. (online) : http://id-jurnal.blogspot.com/2009/09/skripsi-

kontribusiprestasi-program.html diakses pada tanggal 4 Februari 2015. Pukul 16:44 wib 

 

http://id-jurnal.blogspot.com/2009/09/skripsi-kontribusiprestasi-program.html
http://id-jurnal.blogspot.com/2009/09/skripsi-kontribusiprestasi-program.html


2 
 

No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, PP No 30 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Tinggi dan sebagainya. 

Untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin global ini, dalam dunia 

pendidikan terutama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dituntut 

untuk selalu aktif dalam meningkatkan kompetensi lulusannya agar dapat bersaing 

di dunia global dan sesuai dengan kebutuhan jaman. Pembaruan di bidang 

pendidikan haruslah selalu dilaksanakan terus menerus agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu penelitian di bidang pendidikan menjadi hal 

yang sangat penting. 

Salah satu LPTK di kota Langsa ialah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Zawiyah Cot Kala Langsa yang memiliki Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

sebagai Fakultas yang menghasilkan calon tenaga kependidikan. Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa  terdiri atas 6 Prodi 

yakni Pendidikan Matematika (PMA), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Guru Raudhatul Athfal 

(PGRA) menyelenggarakan fungsi utamanya dalam dunia kependidikan adalah 

mempersiapkan calon tenaga kependidikan melalui Program Pengalaman 

Lapangan (PPL). PPL ditujukan untuk pembentukan guru atau tenaga 

kependidikan yang profesional melalui kegiatan pelatihan di sekolah. 

Dengan demikian mahasiswa yang kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan merupakan tonggak serta pewaris yang akan mencerdaskan dan 

memajukan kehidupan bangsa. Karena mahasiswa merupakan pelaku pendidikan, 
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khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Maka dari itu upaya 

yang dilakukan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tidak hanya menyajikan 

jutaan pengetahuan untuk mahasiswanya, melainkan juga menyiapkan beberapa 

hal sebagai pembentukan jadi diri cikal bakal guru ini, misalnya persiapan mental. 

Untuk menyiapkan mental mahasiswa, maka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan menyajikan mata kuliah micro teaching (pengajaran mikro) sebagai 

bentuk sumbangsih dan saran bagi mahasiswanya, yang  berupaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Seorang pendidik maupun calon pendidik harus mampu 

menguasai materi-materi dan tata kelola sebuah kelas dalam proses teaching 

learning. Penguasaan ini diperoleh melalui latihan-latihan, atau praktek baik 

sesama calon guru ataupun praktek langsung dilapangan (PPL). Bagi calon guru 

kegiatan semacam ini dikenal dengan micro teaching (pembelajaran/pengajaran 

mikro). Menurut J.J. Hasibuan dan Moedjiono micro teaching adalah sebuah 

metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi 

bagian-bagian komponen dari proses mengajar, sehingga guru (calon guru) dapat 

menguasasi setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang 

disederhanakan.
2
  

Selain itu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Zawiyah Cot Kala 

Langsa juga menyiapkan mata kuliah Evaluasi Proses Pembelajaran Matematika, 

Telaah Kurikulum Matematika, Perencanaan Pengajaran Matematika yang di 

dalamnya disertakan cara pelaksanaan dan pembuatan perangkat pembelajaran 

yakni Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), rincian minggu efektif, silabus, 

                                                           
2
 J.J. Hasibuan dan Moedjiono. Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), hal. 44. 
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program tahunan (prota), program semester (prosem) dengan baik dan benar, agar 

nantinya mahasiswa PPL tidak merasa kebingungan setelah ditempatkan 

dilapangan. 

Berbagai upaya dilaksanakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam kesiapan bagi mahasiswa PPL. Namun, 

Pada kenyataan berdasarkan pengalaman, peneliti selama menjalani proses 

perkuliahan pada program pengalaman lapangan diperkuat lagi dengan 

wawancara bersama 2 orang mahasiswa pelaku program pengalaman lapangan 

(PPL) pada tanggal 28 Agustus 2014, diperoleh data yang menjadikan faktor-

faktor dari kesiapan mahasiswa itu sendiri. Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan seorang mahasiswa PPL yang berinisial SU bahwa Ia mengeluh karena 

merasa belum siap atau kurang layak untuk mengikuti program PPL yang telah 

dijadwalkan ini. Hal tersebut disebabkan karena kurang pahamnya dalam 

penyusunan serta cara pembuatan perangkat pembelajaran. Berbeda dengan 

responden lainnya yang berinisial NZ. Ia mengaku kurang kreatif dan inovatif 

dalam pengolahan kelas, juga minimnya pengetahuan yang dimiliki. Tentu saja 

faktor-fator tersebut akan berdampak negatif dan bisa menurunkan kualitas diri 

mahasiswa PPL yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas belajarnya.  

Fakta tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seorang guru 

dituntut mampu menjalankan tugasnya dan mengatasi masalah dengan arif dan 

bijaksana. Karena masa depan anak bangsa berada padanya. Untuk itu mahasiswa 

PPL sebagai calon guru diharapkan bisa memaksimalkan kemampuannya. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai kesiapan mahasiswa prodi PMA dalam program 

pengalaman lapangan (PPL). Dan penelitian ini berjudul “Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi Kesiapan Mahasiswa Prodi PMA dalam Mengikuti Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya kajian permasalahan yang ingin diteliti. Maka kajian 

penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa prodi PMA dalam 

mengikuti program pengalaman lapangan (PPL) menurut teori Wright
3
 

yaitu: faktor Kepercayaan diri, faktor Rasa Tanggung jawab, faktor 

komitmen, faktor Kemampuan bekerja sama, faktor Kemampuan 

bekomunikasi, faktor Kecakapan kerja, faktor Ketekunan dalam bekerja, 

faktor Kedisplinan kerja, faktor Inisiatif/kreatifitas dan faktor motivasi. 

2. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) program  studi  

pendidikan  matematika (PMA) khususnya yang mengambil mata kuliah 

micro teaching tahun ajaran 2014-2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Faktor dominan apa saja yang 

                                                           
3
 Gustimulya, “Korelasi Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan  Motivasi 

Kerja Terhadap Kesiapan Memasuki Dunia Kerja Siswa SMK Negeri 1 Batam”, Jurnal, Vol 2, 

September 2012, hal. 3 
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mempengaruhi kesiapan mahasiswa Prodi PMA dalam mengikuti Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini adalah: “Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi kesiapan 

mahasiswa Prodi PMA dalam mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) di 

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa” 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perguruan tinggi, sebagai umpan balik, diterapkan  dan 

dikembangkan  agar  dapat bersaing  lebih  unggul  dari  perguruan  tinggi  

lain  dan  selalu terdepan serta lebih dapat memerhatikan peningkatkan 

mutu pendidikan yang lebih baik. 

2. Bagi dosen, sebagai bahan masukan untuk membantu mahasiswa 

mengatasi permasalahan dalam praktek mengajar sesuai dengan faktor 

yang paling dominan kesiapan mahasiswa ketika mengikuti program 

pengalaman lapangan (PPL). 

3. Bahan mahasiswa, sebagai bahan tinjauan dalam memahami faktor yang 

menjadi kendala terbesar dalam kesiapan untuk mengikuti program 

pengalaman lapangan (PPL) serta hasil penelitiann ini bermanfaat sebagai 

bahan intropeksi untuk lebih giat belajar. 
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4. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti dalam memahami faktor yang menjadi penentuan kesiapan 

mahasiswa yang paling baik dari yang terbaik dalam mengikuti program 

pengalaman lapangan (PPL). 

 

F. Definisi Operasional 

1. Kesiapan Mahasiswa 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan kesiapan mahasiswa adalah 

mahasiswa yang akan mengikuti program pengalaman lapangan (PPL) dengan 

menyelesaikan lima mata kuliah sebagai syarat. Adapun kelima mata kuliah 

tersebut adalah evaluasi proses pembelajaran matematika, strategi belajar 

mengajar matematika, perencanaan pengajaran matematika, telaah kurikulum 

matematika dan micro teaching, dengan kriteria ketuntasan tiap matakuliahnya 

adalah B- dan B untuk mata kuliah micro teaching. 

2. Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

PPL yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktek mahasiswa 

sebagai pengajar yang dilakukan di sekolah yang di tetapkan oleh jurusan untuk 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh di kampus secara teoritis. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Mahasiswa Prodi 

PMA dalam mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa prodi PMA 

dalam mengikuti PPL adalah faktor kepercayaann diri, faktor rasa tanggung 

jawab, faktor komitmen, faktor kemampuan bekerja sama, faktor  kemampuan 
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berkomunikasi, faktor kecakapan kerja, faktor ketekunan dalam bekerja, faktor 

kedisiplinan kerja, faktor inisiatif/kreatif, dan faktor motivasi. 

4. Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari 

faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan antar variabel independen yang 

dilakukan peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




