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KATA PENGANTAR  

 

Usaha untuk meningkatkan mutu lulusan terus dilakukan oleh Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan, yaitu kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL). Melalui kegiatan tersebut diharapkan terwujudnya lulusan FKIP Universitas Billfath yang 

professional. Sebagai guru professional, maka hasul menguasai empat komptensi, yaitu 

pedagogic, professional, sosial, dan kepribadian. Penguasaan terhadap empat kompetensi 

tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.  

Dalam rangka pencapaian kompetensi di atas, perencanaan dan pelaksanaan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) yang lebih akomodatif terhadap perkembangan yang terjadi dalam 

dunia pendidikan menjadi saangat penting. Salah satunya dengan memberlakukannya Kurikulum 

2013 sebagai rujukan yang digunakan oleh semua sekolah. Penggunaan Kurikulum 2013 menjadi 

tantangan tersediri bagi pihak sekolah dalam menyiapkan para lulusannya. Namun, kenyataan 

yang terjadi menunjukkan bahwa kordinasi antara LPTK sebagai produsen calon guru dengan 

lembaga-lembaga pemakai, seperti Dinas Pendidikan atau sekolah-sekolah. Akibatnya sering 

sekali kompetensi yang dimiliki oleh lululusan LPTK tidak dapat digunakan secara optimal di 

lapangan. Banyak calon guru yang tidak siap mengajar sesuai tuntutan perkembangan dunia 

pendidikan. Untuk itu usaha sinergis perlu dilakukan untuk memecahkan kesenjangan tersebut. 

Oleh karena itu, diperlukannya sebuah pedoman khusus dalam menyiapkan calon guru yang 

professional. Pedoman ini menjadi acuan antara mahasiswa praktik, dosen pembimbing, kepala 

sekolah, dan guru pamong. Pedoman ini juga dijadikan acuan dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi Program Pengalaman Lapangan.  

Terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut membantu dalam menyusun pedoman PPL 

ini, sehingga pedoman ini dapat terselesaikan dan semoga memberikan manfaat bagi para 

penggunanya untuk mewujudkan kualitas lulusan FKIP Universitas Billfath.  

 

Lamongan, 5 Mei 2020 

Dekan, 

 

 

Drs. Ali Fauzi, M.Pd. 

NIY. 016012339 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Billfath merupakan Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bertujuan untuk menghasilkan guru-guru 

berkualitas, yang menguasai empat kompetensi guru, yaitu pedagogik, professional, sosial, dan 

kepribadian. Selain itu, guru harus mampu melakukan pengembangan Keprofesionalan 

Berkelanjutan (PKB).  

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka FKIP Universitas Billfath melaksanakan program-

program kurikuler untuk mendukung tercapainya kompetensi guru bagi para lulusannya. Salah 

satu komponen pendukung agar tujuan tersebut dapat tercapai, yaitu dengan menyajikan 

matakuliah Program Pengalaman Lapangan (PPL). Matakuliah PPL merupakan matakuliah 

aplikatif yang disajikan untuk mempeprkuat landasan perilaku berkarya, sehingga diharapkan 

dapat memberikan kecakapan professional pada para lulusan sebagai calon guru.  

Program Pengalaman Lapangan dilaksanakan untuk memperluas wawasan, melatih, dan 

mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidang pengajaran, administrasi atau 

manajemen pendidikan teruma manajemen sekolah. Selain itu, Program Pengalaman Lapangan 

dapat meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan 

masalah. Dengan demikian, tugas mahasiswa pada matakuliah Program Pengalaman Lapangan 

adalah melaksanakan praktik mengajar, layanan kesulitan belajar bidang studi, dan praktik 

persekolahan.  

 

 

1.2 Pengertian  

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang menfasilitasi mahasiswa 

melaksanakan (a) praktik mengajar yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

pelaporan; (b) layanan kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran yang diampu; dan (c) praktik 

persekolahan, yaitu partisipasi dalam layanan dan pengelolaan sekolah, di bawah bimbingan 

dosen, guru, dan kepala sekolah.  
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1.3 Standar Kompetensi  

Standar kompetensi merupakan kecakapan baku yang harus dikuasai oleh mahasiswa melalui 

pengalaman belajar dalam perkuliahan. Standar kompetensi PPL terdiri atas empat, yaitu:a) 

kompetensi pedagogik, b) kompetensi professional, c) kompetenso kepribadian, dan d) 

kompetensi sosial.  

a. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta 

didik, yang meliputi: pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktifkan 

berbagai potensi yang dimilikinya.  

b. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian guru, 

yang meliputi: mantap dalam mengambil keputusan, stabil dari segi emosional, dewasa 

dalam berpikir, arif dalam menyikap permasalahan, berwibawa sebagai pendidik, menjadi 

teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia.  

c. Kompetensi professional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam, sehingga memungkinkan melakukan pembimbingan terhadap siswa untuk 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.  

d. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama teman sejawat, tenaga 

kependidikan, orangtua/wali siswa, dan masyarakat sekitar.  

 

1.4 Kompetensi Dasar 

Seejalan dengan peran guru, maka profil kemampuan dasar lulusan FKIP Universitas Billfath 

adalah: (1) mampu menguasai bahan pembelajaran, (2) mampu mengelola program belajar 

mengajar, (3) mampu mengelola kelas, (4) mampu menggunakan media, metode, dan sumber 

belajar, (5) mampu menguasai landasan-landasan pendidikan, (6) mampu mengelola interaksi 

belajar mengajar, dan (7) mampu menilai prestasi belajar siswa. Secara lebih rinci kompetensi 

dasar yang akan dicapai oleh mahasiswa melalui kegiatan PPL, yaitu:  

1) Mahasiswa terampil menyusun perangkat pembelajaran 

2) Mahasiswa terampil melaksanakan praktik pembelajaran  

3) Mahasiswa terampil melaksanakan dan mengevaluasi pengajaran 
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4) Mahasiswa terampil melaksanakan dan menyusun laporan layanan studi kasus kesulitan 

belajar siswa pada bidang studi yang diampu 

5) Mahasiswa terampil memberikan layanan pendidikan di sekolah 

6) Mahasiswa mampu berpartisipasi dalam managemen sekolah 

7) Mahasiswa memiliki kemampuan dalam melaksanakan inovasi pendidikan dan pengajaran 

8) Mahasiswa memiliki kemauan kerjasama dan terampil melaksanakan hubungan 

interpersonal dengan kepala sekolah, guru, karyawan, teman praktik, dan siswa 

9) Mahasiswa memiliki inovasi berpartisipasi yang tercermin dalam meningkatan kedisiplinan, 

tekin, dan sungguh-sungguh setiap mengikuti berbagai kegiatan dan melaksanakan tugas 

dengan baik.  

 

1.5 Tujuan  

Adapaun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, yaitu: 

1. Mahasiswa mampu menguasai empat kompetensi guru 

2. Mahasiswa mampu menguasai pengembangan keprofesionalan guru 

3. Mahasiswa mampu mendekatan diri pada masyarakat terutama satuan pendidikan 

4. Meningkatakan relevansi Kurikulum FKIP Universitas Billfath dengan tuntutan masyarakat 

 

1.6 Manfaat  

Program Pengalaman Lapangan bermanfaat bagi mahasiswa, sekolah, dan FKIP Universitas 

Billfath 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

1) Menambah pemahaman mahasiswa terhadap proses pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah. 

2) Memeperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner, 

sehingga mahasiswa dapat memahami adanya keterlibatan ilmu dalam mengatasi 

permasalalh pendidikan yang ada di sekolah. 

3) Memperoleh daya nalar dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan 

masalah pendidikan yang ada di sekolah. 

4) Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan 

kegiatan manajerial di sekolah.  
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5) Memperoleh ksempatan untuk berperan sebagai motivator, dinamisator, dan fasilitator 

serta membantu berpikir sebagai problem solver.  

 

2. Bagi Sekolah 

1) Sekolah memperoleh kesempatan dan ikut serta dalam meyiapkan calon guru atau tenaga 

kependidikan yang professional. 

2) Sekolah memperoleh kesempatan dalam mengembangkan kompetensi calon guru dan 

tenaga kependidikan secara professional.  

 

3. Bagi FKIP-Universitas Billfath  

1) Memberi umpan balik bagi pelaksanaan PPL untuk mengembangkan kurikulum dan 

IPTEK, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

2) Memperoleh sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk 

mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan. 

3) Terjalinnya kerja sama yang baik antara FKIP Universitas Billfath dengan sekolah-

sekolah tempat pelaksanaan PPL untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

 

1.7 Waktu  

Program Pelaksanaan Lapangan (PPL) dilaksanakan pada semester gasal 2020 – 2021 

dengan sistem blok. Lama waktu pelaksanaan PLL selama 2 (dua) bulan. Waktu efektif 

minimal lima hari kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

BAB II 

MEKANISME PELAKSANAAN 

 

2.1 Persiapan  

Pada tahap persiapan, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh seluruh mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebelum melaksanakan PPL, baik lembaga maupun 

unit pengelola. Hal-hal tersebut, meliputi: 

1. Persyaratan Peserta 

Setiap mahasiswa PLL harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut: 

1) terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program S1 FKIP Universitas Billfath pada 

semester diselenggarakannya PPL; 

2) telah menempuh dan memenuhi minimal 110 SKS; 

3) mencantumkan mata kuliah PPL pada KRS; 

4) telah lulus mata kuliah Pengajaran Micro atau PPL 1, Telaah Kurikulum, 

Pengembangan Bahan Ajar, Pengembangan Media Pembelajaran, Strategi Belajar 

Mengajar atau Teaching English as aForeing Language (TEFL), Evaluasi 

Pembelajaran, serta mata kulia kelompok MPM (Mata Kuliah Perilaku Berkarya). 

2. Pendaftaran dan Pengelompokan Peserta 

Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PPL wajib mendaftarkan diri terlebih 

dahulu sebagai calon peserta PPL. Pendaftaran dilakukan di FKIP. Wakttu pendaftaran 

diatur sesuai dengan kalender akademik. Sebagai kelengkapan pendaftaran mahasiswa 

harus mengisi dan menyertakan berkas-berkas sebagai berikut: 

1) biodata peserta yang diisi lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan 

ditanda tangani yang bersangkutan;  

2) menandatangani surat pernyataan bersedia mematuhi aturan PPL; 

3) bukti pembayaraan PLL; 

4) persyaratan lain ditentukan oleh tim PPL. 

Seleksi terhadap calon peserta PPL dilakukan untuk meneliti terpenuhi atau tidaknya 

persyaratan sebagai peserta PPL. Seleksi dilakukan oleh Tim PPL, kemudian peserta 

yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dikelompokkan berdasarkan beberapa 

pertimbangan, sebagai berikut: 
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1) tipe sekolah atau jenis lembaga; 

2) kondsi permasalahan yang ada di sekolah atau lembaga; dan  

3) kebutuhan sekolah atau lembaga.  

3. Pembekalan  

Sebelum pelaksanaan PPL mahasiswa wajib mengikuti dan lulus pembekalan yang 

dilaksanakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Billfath. 

1) Pembekalan bertujuan agar mahasiswa: 

(1) memahami dan menghayati konsep, arti, tujuan, pendekatan, program 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPL; 

(2) mendapatkan informasi tentang situasi kondisi, pontensi, dan permasalahan 

sekolah/lembaga yang akan dijadikan lokasi PPL; 

(3) memiliki bekal pengetahuan tata karma kehidupan sekolah; 

(4) memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan; 

(5) memiliki bekal dan keterampilan praktis agar dapat melaksanakan program dan 

tugas-tugas di sekolah;dan  

(6) memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien di sekolah. 

2) Materi pembekalan  

Materi pembekalan meliputi: materi untuk pengembangan wawasan mahasiswa 

tentang pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan kebijakan-keebijakan baru 

bidang pendidikan dan materei yang terkait dengan teknis PPL.  

 

2.2 Pelaksanaan  

Mahasiswa peserta PPL FKIP Universitas Billfath melaksanakan PPL secara kumulatif 

selama 8 minggu di sekolah (2) bulan dengan sistem blok. Kegiatan yang dilaksanakan 

selama PPL adalah: 

1. Orientasi dan observasi 

1) situasi dan kondisi sekolah secara umum; 

2) pengelolaan sekolah (delapan standar nasional pendidikan); dan  

3) pengajaran yang dilakukan oleh guru 

2. Penyusunan rencana pembelajaran secara tertulis dengan mengikuti format yang berlaku 

di lapangan dan perkembangan inovasi pembelajaran.  



7 
 

3. Praktik mengajar, meliputi: 

a. menerapkan teknik, metode, dan pendekatan pengajaran sesuai dengan rencana 

pengajaran secara tertulis; 

b. memanfaatkan sumber belajar secara efektif; 

c. membuat dan mempergunakan alat bantu pengajaran secara efektif; 

d. melaksanakan praktik mengajar paling sedikit delapan kali dalam satu periode PPL; 

e. melaksanakan penilaian prestasi belajar; dan  

f. melakukan analisis hasil belajar 

4. praktik layanan kesulitan belajar bidang studi 

a. mengetahui nama siswa di sekolah yang dipandang mempunyai kesulitan belajar; 

b. mengenal dan memperhatikan siswa yang menonjol dalam hal prestasi (terpandai dan 

terlambat), kondisi fisik, interaksi sosial (suka menganggu teman), membantah, 

bertanya, tidak disiplin, membolos, dan tidak menggunakan atribut lengkap; 

c. melakukan pendekatan pada siswa yang mempunyai kesulitan belajar untuk mencari 

penyebab dan cara menyelesaikannya; 

d. bersama-sama dengan guru pamong memberikan bimbingan kesulitan belajar bidang 

studi kepada siswa.  

5. Praktik Persekolahan  

Mahasiswa peserta PPL diwajibkan mencari informasi yang berkaitan dengan aspek 

persekolahan, baik aspek edukatif, maupun administratif, bimbingan, dan koordinasi 

kepala sekolah. Aspek pesekolahan yang dimaksud adalah: 

a. standar isi;  

b. standar kelulusan; 

c. standar proses; 

d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; 

e. standar pengelolaan; 

f. standar pembiayaan; 

g. standar sarana dan prasarana; dan  

h. standar penilaian 
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6. Ujian   

Mahasiswa peserta PPL wajib membuat laporan individu dan laporan kelompok. 

Laporan individu disusun untuk melaporkan kegiatan layanan dan kesulitan belajar mata 

pelajaran. Laporan kelompok disusun untuk melaporkan kegiatan praktik mengajar dan 

praktik persekolahan. Mahasiswa peserta PPL wajib mengikuti ujian praktik mengajar, 

ujian layanan kesulitan belajar bidang studi, dan ujian parktik persekolahan.  

 

2.3 Sanksi  

Mahasiswa peserta PPL yang tidak mematuhi tugas dan kewajibannya dapat kenakan sanksi 

sebagai berikut: 

1. Peringatan secara lisan 

2. Peringatan secara tertulis  

3. Perpanjangan waktu PPL 

4. Dinyatakan gugur sebagai peserta PPL 
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BAB III 

PEMBIMBING 

 

Pembimbing Praktik Program Pengalaman Lapangan terdiri atas dosen pembimbing, 

kepala sekolah, dan guru pamong.  

3.1 Kriteria Pembimbing  

1. Dosen pembimbing 

1) berpendidikan minimal S2 kependidikan; 

2) dosen tetap FKIP-Universitas Billfath; dan  

3) bersedia melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, tepat program, dan tepat waktu 

2. Kepala sekolah 

Menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah tempat melaksanakan PPL.  

3. Guru pamong  

1) memiliki pengalaman mengajar mata pelajaran yang menjadi keahliannya minimal 2 

tahun; 

2) guru tetap berijazah S1 kependidikan sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya; 

3) berkemauan dan berkemampuan professional, personal, dan sosial; dan 

4) bersedia melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, tepat program dan tepat waktu.  

 

3.2 Tugas Pembimbing PPL 

1. Guru pamongan 

1) Bersama dengan Dosen membimbing mahasiswa dalam merencanakan pelaksanaan 

observasi di kelas;  

2) Bersama dengan Dosen membimbing mahasiswa dalam menyusun program kegiatan 

PPL berdasar hasil observasi;  

3) Bersama dengan Dosen mendukung mahasiswa dalam melaksanakan program 

kegiatan PPL yang telah disepakati;  

4) Bersama dengan Dosen melaksanakan pendampingan pada saat mahasiswa 

melaksanakan praktik mengajar;  

5) Bersama dengan Dosen mendengarkan dan berbicara tentang apa yang menjadi 

kesulitan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PPL yang telah disepakati;  
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6) Bersama dengan Dosen dan mahasiswa mendiskusikan alternatif penyelesaian 

kesulitan dalam melaksanakan program kegiatan PPL;  

7) Bersama dengan Dosen mengembangkan kemandirian mahasiswa melalui kegiatan 

refleksi dan evaluasi diri dalam melaksanakan program kegiatan PPL yang telah 

disepakati.  

8) Membimbing mahasiswa berlatih mengidentifikasi kasus, mendiagnosis, mengadakan 

prognosa, dan upaya memberikan bantuan kepada siswa;  

9) Menilai laporan akhir praktik layanan kesulitan belajar bidang studi.  

 

2. Dosen pembimbing  

1) Bersama guru pamong memonitor pelaksanaan PPL mahasiswa bimbingannya mulai 

dari perencanaan, observasi yang cermat atas pelaksanaan, dan pengkajian balikan 

dengan segera dan objektif tentang penampilan mengajar mahasiswa.  

2) Bersama guru pamong membantu dengan segera memecahkan segala permasalahan 

mahasiswa yang berkaiatan dengan PPL.  

3) Bersama dengan guru pamong memberikan penilaian pelaksanaan PPL.  

4) Melaksanakan pendampingan, pembimbingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 

PPL sekurang-kurang 4 (empat) kali datang ke sekolah.  

5) Akan dimonitoring kehadiran disekolah oleh Ka. TU.  

 

3. Kepala Sekolah  

1) Mengkoordinasikan kegiatan orientasi dan observasi: 

(1) mempersiapkan program kegiatan orientasi dan observasi; 

(2) memberikan kesempatan berkenalan kepada mahasiswa dengan seluruh personil 

sekolah dan siswa 

(3) memberi kesempatan observasi kepada mahasiswa 

(4) memperkenalkan garis-garis kebijakan dan pengelolaan sekolah kepada 

mahasiswa 

2) Mengkoordinasikan pembimbingan PPL di sekolah 

3) Mengkoordinasikan pembimbingan PPL di sekolah;  

4) Mengusahakan kelancaran pembimbingan dan pelaksanaan PPL di sekolah;  

5) Menilai aspek interpersonal mahasiswa;  
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6) Menilai praktik persekolahan mahasiswa;  

7) Mengkoordinasikan penilaian PPL di sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

BAB IV 

PRAKTIK MENGAJAR 

 

Praktik mengajar merupakan salah satu kegiatan utama Program Pengalaman Lapangan 

untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan pengajaran bidang studi 

secara riil dan utuh dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing. Kegiatan praktik 

mengajar, meliputi pemodelan, penyusunan rencana pembeajaran, dan praktik pembelajaran.  

4.1 Pemodelan 

Melalui metode pemodelan guru pamong menunjukkan contoh yang harus dipersiapkan oleh 

mahasiswa sebelum melakukan praktik mengajar. Pemodelan yang dilakukan oleh guru 

pamongan berkaitan dengan: 

1. pemetaan kompetensi dasar; 

2. program tahunan; 

3. program semester, silabus, rpp; dan 

4. desain pembelajaran; 

5. cara menyiapkan alat, bahan, atau media pembelajaran, cara penggunaannya, cara 

menguasai materi peelajaran, dan cara mengajar serta cara evaluasi 

 

4.2 Penyusunan Rencana Pembelajaran 

Penyusunan rencana pembelajaran dilaksanakan oleh mahasiswa atas bimbingan guru 

pamong dan dosen pembimbing, dengan pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Guru pamong memberikan materi yang akan diajarkan oleh mahasiswa kepada siswa. 

2. Mahasiswa konsultasi dengan guru pamong dan/atau dosen pembimbing dalam hal 

pemetaan kompetensi dasar, program tahunan, program semester, silabus, dan desain 

pembelajaran sebelum melaksanakan praktik mengajar. 

3. Guru pamong dan/atau dosen pembimbing memberikan bimbingan dan balikan terhadap 

kebenaran dan kesalahan rencana program pembelajaran.  
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4.3 Praktik Pembelajaran 

Praktik pembelajaran adalah latihan melaksanakan model pembelajaran bidang studi dengan 

menerapkan pendekatan, metode dan teknik pengajaran tertentu. Pelaksanaan kegiatan 

praktik mengajar meliputi:  

1. Mahasiswa melaksanakan praktik mengajar di kelas (real teaching) berdasarkan desain 

pengajaran yang telah disusun;  

2. Guru pamong dan dosen pembimbing melakukan pengamatan dengan mencatat data 

mengenai keadaan atau perkembangan keterampilan mengajar mahasiswa, selanjutnya 

mendiskusikan mengenai kelebihan dan kekurangan praktik mengajar yang telah 

dilaksanakan;  

3. Guru pamong dan dosen pembimbing melaksanakan evaluasi praktik mengajar dengan 

lembar penilaian yang telah disediakan.  

 

4.4 Ujian  

Penilaian ujian praktik mengajar meliputi penilaian rencana pembelajaran di kelas dan 

penilaian praktik mengajar. Fokus penilaian rencana pembelajaran di kelas adalah:  

1. perumusan kompetensi dasar;  

2. uraian materi pokok;  

3. kesesuaian metode/teknik mengajar dengan kompetensi dasar;  

4. pengintegrasian pendidikan karakter (character building);  

5. kompetensi yang harus dikuasai;  

6. pengembangan alat evaluasi;  

7. alokasi waktu;  

8. sumber bahan atau referensi;  

9. alat atau media pengajaran.  

 

Sedangkan fokus penilaian praktik mengajar meliputi :  

1. membuka pelajaran;  

2. penguasaan materi;  

3. penyampaian materi;  

4. interaksi pembelajaran;  

5. penggunaan bahasa;  
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6. alokasi waktu;  

7. penampilan gerak;  

8. menutup pelajaran;  

9. evaluasi pembelajaran.  

 

Lembar penilaian dapat dilihat pada lampiran. 
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BAB V 

PRAKTIK LAYANAN KESULITAN BELAJAR 

 

5.1 Pengertian 

Praktik Layanan Kesulitan Belajar Bidang Studi adalah kegiatan untuk mengenal, 

memahami, dan menetapkan siswa yang mengalami kesulitan belajar, khususnya kesulitan 

belajar bidang studi dengan cara mengidentifikasi, mendiagnosis, memprognosis, dan 

memberikan pertimbangan pemecahan masalah.  

 

5.2 Tujuan  

Tujuan praktik layanan kesulitan belajar bidang studi adalah mengenal latar belakang 

pribadi siswa yang mengalami kesulitan belajar, khususnya kesulitan belajar bidang studi 

serta memahami dan menetapkan jenis dan sifat kesulitan belajar, faktor-faktor penyebab 

dan penetapan kemungkinan pemecahannya, baik cara pencegahan maupun penyembuhan.  

 

5.3 Pelaksanaan  

Kegiatan praktik layanan kesulitan belajar bidang studi dilaksanakan dengan:  

1. Identifikasi  

Identifikasi bertujuan untuk menentukan siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan 

belajar dan memerlukan bantuan. Metode yang dipakai adalah analisis dokumen. Sedangkan 

prosedur yang dilakukan adalah mengambil daftar nilai kelas dari seluruh bidang studi 

dengan langkah langkah :  

a. menghitung rata-rata nilai setiap siswa;  

b. menghitung nilai rata-rata nilai seluruh siswa;  

c. membuat grafik untuk melihat posisi siswa dalam kelas berdasarkan rata-rata nilai;  

d. siswa yang berada di bawah garis rata-rata umum diidentifikasi sebagai siswa yang 

mengalami kesulitan belajar;  

e. menetapkan kasus yaitu siswa yang diperkirakan banyak mengalami kesulitan belajar.  
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2. Diagnosis  

Diagnosis bertujuan untuk mengetahui lokasi kesulitan, mengetahui jenis kesulitan, dan 

mengetahui latar belakang kesulitan belajar. Metode yang dipergunakan dalam diagnosis ini 

adalah analisis dokumen, wawancara, observasi penilaian, sosiometri, dan pertemuan 

khusus. Prosedur kegiatan yang dilakukan adalah :  

1) Menetapkan lokasi kesulitan, dengan cara :  

(1) membuat rata-rata nilai dari setiap bidang studi;  

(2) menggrafikkan kedudukan kasus dalam bidang studi;  

(3) menetapkan lokasi kesulitan belajar dalam suatu bidang studi.  

2) Menetapkan jenis kesulitan  

(1) menganalisis hasil pekerjaan siswa dalam bidang studi tertentu yang diperkirakan 

mengalami kesulitan;  

(2) wawancara dengan guru yang bersangkutan;  

(3) wawancara dengan siswa yang bersangkutan.  

3) Mengetahui latar belakang kesulitan  

(1) analisis dokumen terhadap data siswa yang meliputi identitas riwayat pendidikan, 

prestasi belajar, keluarga, minat, bakat, cita cita, kecerdasan, pribadi, lingkungan 

sosial, hobi, kesehatan dan sebagainya;  

(2) Wawancara dengan siswa, guru-guru, orang tua siswa;  

(3) Sosiometri;  

(4) Observasi kegiatan khusus pada waktu belajar.  

 

3. Prognosis  

Prognosis bertujuan untuk menetapkan jenis atau teknik bantuan yang dapat diberikan kepada 

siswa. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan khusus dengan guru 

pamong dan staf sekolah lainnya untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya.  

Penetapan teknik yang akan ditempuh disesuaikan dengan jenis, sifat dan latar belakang 

kesulitan, misalnya :  

1) Jika latar belakang pada masalah-masalah pribadi seperti konflik, rendah diri, kurang 

percaya pada diri sendiri dan sebagainya, maka diberikan bantuan penyuluhan;  



17 
 

2) Jika latar belakang karena gangguan mental atau kesehatan fisik, bantuannya ialah 

dengan pelimpahan kepada tugas ahli;  

3) Jika latar belakang sosial dapat diberikan dengan pendekatan group guidance (bimbingan 

kelompok) penempatan pada kegiatan-kegiatan tertentu dan sebagainya.  

 

4. Pemberian Bantuan  

Adalah meberikan bantuan kepada siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar sehingga 

dapat mencapai hasil yang optimal dan penyesuaian yang sehat. Dalam Proses pelaksanaan 

hendaknya senantiasa dilaksanakan secara kontinyu. Setiap kegiatan senantiasa disertai 

dengan pencatatan yang tepat. Melaksanakan alternative metode yang telah ditetapkan pada 

langkah prognosis yaitu :  

1) Remidial teaching;  

2) Penyuluhan;  

3) Bimbingan kelompok;  

4) Pelimpahan.  

 

5. Tindak lanjut  

Tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui keberhasilan diagnosis kesulitan belajar dan usaha 

bantuan yang diberikan. Metode yang dipakai adalah penilaian, wawancara, analisis 

dokumen, dan observasi. Setelah siswa mendapatkan bantuan maka dilakukan tindak lanjut 

1) Menilai hasil belajar siswa dalam bidang studi yang semula mendapatkan kesulitan;  

2) Melakukan wawancara dengan siswa yang baru saja mendapatkan bantuan, untuk 

mengetahui pendapatnya tentang kesulitannya;  

3) Wawancara dengan guru dan orang tua mengenai prubahan yang terjadi;  

4) Menganalisis hasil belajar yang telah dicapai dan informasi lainnya;  

5) Observasi kegiatan siswa dalam belajar.  

 

5.4 Penyusunan Laporan  

Laporan akhir kegiatan praktik layanan bimbingan siswa disusun secara individual dalam 

bentuk laporan studi kasus (format lihat lampiran). Ketentuan laporan studi kasus seperti 

berikut :  
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1. Isi laporan  

a. Halaman judul 

Halaman judul berisi judul kegiatan, nama penyusun, nomor induk mahasiswa, dan 

nama program studi, fakultas, dan universitas.  

b. Halaman persetujuan  

Halaman persetujuan berisi tanggal persetujuan oleh konselor sekolah (BP) dan 

pengesahan oleh kepala sekolah. 

c. Pengantar  

Pengantar berisi ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu penyusunan 

laporan studi kasus. 

d. Daftar isi 

Berisi subjudul laporan beserta letak halamannya 

e. Pendahuluan  

Pendahuluan berisi latar belakang, pengertian, dan tujuan serta pentingnya studi 

kasus kesulitan belajar bidang studi.  

f. Analisis permasalahan  

Analisis permasalahan berisi lengkap tentang data dan informasi mengenai kasus 

kesulitan belajar dalam bidang studi, jenjang kependidikan, dan kelas tertentu. 

Hasil diagnostik yang dilaporkan ini mencakup jenis dan sifat permasalahan, 

karakteristik, dan latar belakang serta kemungkinan pemecahannya.  

g. Penutup  

Laporan berisi simpulan dan saran 

 

2. Laporan diketik dua spasi pada ketas HVS kwarto, ukuran A4, dijilid dengan soft 

cover, warna sampul hijau daun. 

3. Laporan layanan studi kasus kesulitan belajar bidang studi harus mendapat persetujuan 

dari konselor dan kepala sekolah.  

4. Laporan dibuat rangkap tiga dan diserahkan kepada sekolah tempat PPL, Program 

Studi, dan mahasiswa yang bersangkutan.  
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5.5 Evaluasi  

Sasaran evaluasi lebih difokuskan pada laporan hasil studi kasus kesulitan belajar bidang 

studi. Penilai adalah guru pamong. Instrumen evaluasi adalah sebagai berikut ini: 
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PENILAIAN KEMAMPUAN MENYUSUN LAPORAN 

STUDI KASUS KESULITAN BELAJAR BIDANG STUDI 

 

Tempat Praktik :  

Nama dan NIM :  

Program Studi  :  

 

INDIKATOR DESKRIPSI SKOR 

Pemilihan judul Judul sesuai dengan temuan kesulitan belajar bidang 

studi yang dialami siswa, unik, dan orisinil 

3 

Judul sesuai dengan temuan kesulitan belajar bidang 

studi yang dialami siswa mencontoh judul yang 

sudah ada dengan membuat beberapa perubahan  

2 

Judul sesuai dengan temuan kesulitan belajar bidang 

studi yang dialami siswa mencontoh judul yang 

sudah ada dengan membuat sedikit perubahan  

1 

Identifikasi kasus Temuan kasus menarik, relevan dengan bidang studi, 

penjelasan rinci dan akurat  

3 

Temuan kasus menarik, relevan tetapi penjelasan 

kurang rinci dan akurat  

2 

Temuan kasus kurang menarik, kurang relevan 

kurang rinci dan akurat  

1 

Diagnosis  Dapat menemukan jenis kesulitan dan latar belakang 

kesulitan secara akurat  

3 

Dapat menemukan jenis kesulitan dan latar belakang 

kesulitan namun akurat  

2 

Tidak dapat menemukan jenis kesulitan dan latar 

belakang kesulitan secara akurat  

1 

INDIKATOR DESKRIPTOR SKOR 

Prognosa dan tindak 

lanjut 

Dapat menetapkan jenis bantuan secara tepat, selaras 

dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan 

belajar bidang studi disertai upaya tindak lanjut  

3 

Dapat menetapkan jenis bantuan secara tepat, selaras 

dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan 

belajar bidang studi namun tidak disertai upaya 

tindak lanjut  

2 

Tidak dapat menetapkan jenis bantuan secara tepat, 

selaras dengan jenis, sifat, dan latar belakang 

kesulitan belajar bidang studi dan tidak disertai upaya 

tindak lanjut  

1 
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Penggunaan bahasa Bebas dari kesalahan penggunaan kata dan struktur 

kalimat  

3 

 Sedikit kesalahan penggunaan kata dan struktur 

kalimat  

2 

 Banyak kesalahan penggunaan kata dan kalimat  1 

 

 

Cacatan: 

1. Lingkari skor yang sesuai pada setiap indikator  

2. Kriteria penilaian  

 

Nilai = Skor perolehan x 100 = ….. 

        15  

 

 

…………, …………………. 

Guru Pamong  

 

 

 

……………………. 

NIP.  
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BAB VI 

PRAKTIK PERSEKOLAHAN 

 

Praktik persekolahan merupakan bagian integral kegiatan PPL yang orientasi, 

keikutsertaan dan pelaporan mengenai kedelapan standar nasional pendidikan sekolah dengan 

bimbingan kepala sekolah. Praktik ini bertujuan agar mahasiswa mengenal secara langsung dan 

memperluas wawasan dan keterampilan dalam layanan pendidikan sekolah dan pengelolaan 

sekolah (8 SNP).  

 

6.1 Ruang Lingkup 

1. Deskripsi sekolah 

1) sejarah berdirinya sekolah; 

2) struktur organisasi sekolah; 

3) visi, misi, dan program sekolah; 

4) komponen-komponen sekolah serta uraian tugasnya; 

5) kebijakan sekolah dalam hal penyelenggaraan sekolah; 

6) prestasi sekolah.  

 

2. Standar Isi/Kurikulum  

1) kurikulum sekolah; 

2) kalender akademik sekolah; 

3) program tahunan dan semesteran, tugas guru, dan penyusunan jadwal pelajaran; 

4) pelaksanaan penyusunan rencana pembelajaran; 

5) pengaturan laporan kemajuan belajar siswa 

6) kebijakan sekolah dalam bidang pengajaran.  

 

3. Standar Proses  

1) sistem perencanaan pembelajaran;  

2) sistem pelaksanaan pembelajaran; 

3) sistem supervisi pembelajaran.  
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4. Standar Kompetensi Lulusan/Kesiswaan 

1) profil lulusan  

2) perencanaan dan pelaksanaan penerimaan siswa baru; 

3) aturan pengelompokan siswa; 

4) pencatatan prestasi siswa; 

5) pengaturan, pembinaan, dan tata tertib siswa; 

6) pengaturan siswa pindahan; 

7) pengaturan alumni; 

8) pengaturan kegiatan ekstrakurikuler; 

9) kebijakan sekolah dalam hal kesiswaan. 

 

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

1) rekrutmen pegawai, baik edukasi maupun non-edukasi; 

2) pengaturan kenaikan pangkat; 

3) pengaturan mutasi pengawai; 

4) pengaturan disiplin pegawai; 

5) pengaturan kesejahteraan pegawai; 

6) pembinaan dan pengembangan pegawai; 

7) pemberhentian dan pensiunan pegawai; 

8) kebijakaan dalam bidang kepegawaian. 

 

6. Standar Pembiayaan Pendidikan 

1) mempelajari cara mendapatkan sumber keuangan sekolah; 

2) mempelajari mekanisme pencairan dana; 

3) mempelajari pengelolaan dana rutin dan pembangunan; 

4) mempelajari pengelolaan dana dari komite sekolah; 

5) mempelajari pengelolaan dana dari sumber lain; 

6) mempelejari penyusunan rencana anggaran dan belanja sekolah (RAPBS); 

7) mempelajari kebijakan sekolah dalam bidang keuangan.  

 

 



24 
 

7. Standar Pengelolaan 

1) mempelajari rencana kerja jangka menegah; 

2) mempelajari rencana kerja tahunan; 

3) mempelajari program pengawasan pengelolaan sekolah; 

4) mempelajari program evaluasi diri dan akreditasi sekolah; dan  

5) mempelajari pengelolaan sistem informasi.  

 

8. Standar Sarana dan Prasarana  

1) mempelajari perencanaan sarana dan prasarana sekolah; 

2) mempelajari denah sekolah; 

3) mempelajari fasilitas sekolah; 

4) mempelajari penggunaan saranan dan prasarana sekolah, seperti laboratorium, 

perpustakaan, media pembelajaran, dll; 

5) mempelajari pengawasan saranan dan prasarana sekolah; 

6) mempelajari pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; dan 

7) mempelajari kebijakan skolah dalam bidang sarana prasarana sekolah.  

 

9. Standar Penilaian Pendidikan 

1) kriteria ketuntasan minimal (KKM); 

2) kriteria kelulusan/kenaikan kelas; 

3) indikator pencapaian kompetensi dasar; 

4) teknik-teknik penilaian; dan  

5) pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.  

 

10. Hubungan Masyarakat 

1) hubungan kerjasama dengan komite sekolah; 

2) cara pendayagunaan sumber daya lingkungan; 

3) pengaturan upacara bendera dan peringatan hari besar; dan 

4) kebijakan sekolah dalam hubungan masyarakat.  
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11. Bimbingan dan Penyuluhan  

1) mempelajari penyusunan program bimbingan dan penyuluhan;  

2) mempelajari koordinasi pelaksaan bimbingan dan penyuluhan; dan  

3) mempelajari kebijakan sekolah dalam bidang bimbingan dan penyuluhan.  

 

6.2 Laporan  

Laporan akhir kegiatan praktik persekolahan disusun secara kelompok (format laporan dapat 

dilihat pada bagian lampiran) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Isi Laporan Meliputi: 

1. Halaman Judul 

Berisi judul kegiatan, nama penyusun, disertai nomor registrasi dan lembaga 

(program studi, fakultas, dan universitas)  

2. Halaman Persetujuan  

Berisi tanggal dan persetujuan kepala sekolah  

3. Pengantar  

Antara lain berisi ucapan syukur dan ungkapan terima kasih kepada pihak yang 

membantu penyusunan laporan  

4. Daftar Isi 

5. Pendahuluan  

6. Berisi latar belakang, pengertian, dan tujuan serta bahan-bahan kegiatan managemen 

di sekolah  

7. Jabaran Isi 

8. Berisi uraian lengkap tentang data dan informasi managemen pendidikan di sekolah 

(lihat Ruang Lingkup butir 5.1. point 1 s.d. 10).  

9. Penutup 

Berisi simpulan dan saran  

2) Laporan diketik satu setengah spasi pada kertas HVS ukuaran A4 

3) Laporan dijilid dengan sampul soft cover berwarna hijau daun; 

4) Laporan disahkan oleh kepala sekolah; 

5) Laporan dibuat rangkap tiga, masing-masing untuk sekolah tempat PPL, Program Studi, 

dan mahasiswa yang bersangkutan,  
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6.3 Penilaian  

Penilaian praktik persekolahan difokuskan pada kegiatan dan pelaporan praktik 

persekolahan yang disusun secara kelompok. Sedangkan penilai laporan praktik 

persekolahan adalah kepala sekolah. Berikut adalah pedoman penilaian:  
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PEDOMAN PENILAIAN LAPORAN PRAKTIK PERSEKOLAHAN 

 

Nama Sekolah  :  

Nama Kelompok :  

 

No Apsek Indikator Skor 

Maksimal 

Skor 

Dicapai 

1 Sistematika 

penulisan 

Memuat semua unsur laporan mulai judul 

laporan sampai dengan penuutp 

15  

2 Tata tulis dan 

bahasa 

Bebas dari kesalahan penulisan, ejaan, 

penggunaan kata, dan struktur kalimat  

120  

3 Isi laporan  Berisi uraian lengkap tentang informasi 

manajemen pendidikan di sekolah dan masa 

sekolah dalam pengembangannya  

45  

4 Penutup  Berisi simpulan dan saran peningkatan 

manajemen yang inovatif (manajemen 

berbasis sekolah)  

20  

  Jumlah  100 …… 

 

 

 

………………,………………….. 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

……………………… 

NIP.  
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BAB VII 

EVALUASI 

 

Evaluasi akhir adalah proses pengumpulan informasi tentang kompetensi mahasiswa 

peserta PPL untuk penentuan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan PPL. Evaluasi 

dilaksanakan selama praktik berlangsung atau on going process. Perkembangan kemampuan 

mengajar terus diikuti dan diupayakan untuk selalu ditingkatkan.  

Evaluasi bersifat menyeluruh, kontinyu, objektif dan membimbing. Menyeluruh artinya 

meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mahasiswa. Kontinyu artinya evaluasi 

dilakukan mulai kegiatan pembekalan, orientasi, praktik, dan pelaporan. Objektif artinya 

mengevaluasi apa yang seharusnya dinilai. Membimbing artinya penilaian dipergunakan untuk 

memperbaiki kekurangan serta mempertahankan dan mengembangkan aspek yang sudah baik.  

 

7.1 Aspek Penilaian 

Aspek penilaian adalah kompetensi mahasiswa dalam 1) praktik mengajar, 2) praktik 

persekolahan, 3) praktik layanan kesulitan belajar bidang studi, 4) kemampuan 

interpersonal, dan (5) penyusunan laporan.  

 

7.2 Penilai  

Penilai PPL adalah guru pamong, kepala sekolah, dan dosen pembimbing. Kepala sekolah 

menilai aspek interpersonal dan laporan praktik persekolahan mahasiswa PPL. Guru 

pamong menilai kemampuan penyusunan rencana pengajaran dan praktik pengajaran. Guru 

Pamong Konseling menilai praktik dan laporan layanan kesulitan belajar bidang studi. 

Dosen pembimbing menilai kelima komponen penilaian PPL, selanjutnya melakukan 

rekapitulisasi/kompilasi untuk menentukan nilai akhir mahasiswa yang dibimbing.  

 

7.3 Penentuan Nilai Akhir  

Nilai akhir PPL diperoleh dengan cara: 

 

NA = S1+S2+S3+S4+S5  

        10 
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 Keterangan: 

S1 = skor kemampuan praktik mengajar 

S2 = skor praktik persekolahan 

S3 = skor layanan kesulitan belajar 

S4 = skor kemampuan interpersonal 

S5 = skor laporan  
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan dapat menghasilkan 

manfaat yang berguna bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi keguruan yang 

mencakup tiga ranah yaitu terbentuknya afeksi : kepribadian yang luhur, kognisi : dikuasainya 

seluruh aspek bidang studi dan aspek persekolahan serta psikomotorik yang mencakup 

penguasaan keterampilan mengajar dan kemampuan managemen sekolah.  

Selain peningkatan kompetensi keguruan tersebut diatas dengan program tersebut FKIP-

Untidar berusaha mengatasi kesenjangan mutu lulusan dan tuntutan kualitas sumber daya 

manusia yang diperlukan. Komitmen yang tinggi dari semua pihak terkait terhadap tanggung 

jawab dan tugas masing-masing sangat diperlukan tercapainya tujuan program tersebut. Oleh 

karena itu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlu dirancang secara sistematis, 

terpadu dan bersinergi.  

Pedoman PPL ini disusun agar setiap komponen PPL mempergunakannya sebagai 

pedoman dalam menjalankan program dengan tanggung jawab yang tinggi. Hal-hal yang belum 

tercantum akan diatur dalam koordinasi dan pembekalan PPL. 
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Lampiran 1 

 

LAPORAN INDIVIDU 

LAYANAN KESULITAN BELAJAR 

PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

TAHUN AKADEMIK 2020 – 2021 

DI……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH: 

NAMA : 

NIM : 

PRODI : 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

2020 
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Lampiran 2 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN INDIVIDU 

LAYANAN KESULITAN BELAJAR 

PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

DI ………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Disahkan Kebenarannya 

Pada Tanggal, ……………………… 

 

 

Dosen Pembimbing Lapangan,     Guru Pamong, 

 

 

 

 

………………………     ………………………… 

NIP/NIDN      NIP. 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah,      Ketua Tim PPL FKIP-Billfath 

 

 

 

………………………………    ………………………… 

NIP.        NIP/NIDN.  
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Lampiran 3 

 

SISTEMATIKA LAPORAN LAYANAN KESULITAN BELAJAR 

 

 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

1.2 Permasalahan  

BAB II ANALISIS PERMASALAHAN  

BAB III PENUTUP  

3.1 Kesimpulan  

3.2 Saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  
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Lampiran 4 

 

LAPORAN INDIVIDU 

KEGIATAN PRAKTIK MENGAJAR 

PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

TAHUN AKADEMIK 2020/2021 

DI…………………………….. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH: 

NAMA :  

NIM  : 

PRODI :  

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

2020 
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Lampiran 5 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN INDIVIDU 

KEGIATAN PRAKTIK MENGAJAR 

PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

TAHUN AKADEMIK 2020/2021 

DI ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disahkan kebenarannya 

Pada tanggal, ………………………. 

 

Dosen Pembimbing Lapangan,     Guru Pamong,  

 

 

 

 

…………………………..     …………………………… 

NIDN. …………………..     NIP. ……………………… 

 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah,       Ketua Tim PPL-FKIP-Billfath 

 

 

 

 

……………………………    ……………………………… 

NIP. ………………………    NIDN.  
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Lampiran 6 

 

SISTEMATIKA LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK MENGAJAR
 

 

 

HALAMAN JUDUL  

HALAMAN PENGESAHAN 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I  PENDAHULUAN  

1.1 Kondisi Sekolah 

1.2 Rancangan Kegiatan PPL 

BAB II PELAKSANAAN  

2.1 Persiapan Praktik Mengajar 

2.2 Praktik Mengajar 

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Praktik Mengajar 

BAB III PENUTUP  

1.1 Kesimpulan  

1.2 Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Lampiran 7  

 

LAPORAN KELOMPOK 

KEGIATAN PRAKTIK PERSEKOLAHAN 

PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

TAHUN AKADEMIK 2020/2021 

DI………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH: 

1. (Nama)  (NIM) 

2. (Nama)  (NIM) 

3. (Nama)  (NIM) 
4. (Nama)  (NIM) 

5. (Nama)  (NIM) 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

2020 
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Lampiran 8 

HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN KELOMPOK 

KEGIATAN PRAKTIK PERSEKOLAHAN 

PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

TAHUN AKADEMIK 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Disahkan Kebenarannya 

Pada Tanggal, …………… 

 

Dosen Pembimbing Lapangan,    WAKA Kurikulum, 

 

 

 

 

………………………….     ………………………….. 

NIDN.        NIP.  
 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah,       Ketua Tim PPL-FKIP-Billfath 

 

 

 

…………………………     ………………………….. 

NIP.        NIDN.  

 

 

 



39 
 

Lampiran 9 

 

SISTEMATIKA LAPORAN PPL KELOMPOK 

 

 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB I PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

BAB II DESKRIPSI SEKOLAH 

2.1  Sejarah Berdirinya Sekolah 

2.2  Struktur Organisasi Sekolah 

2.3  Visi, Misi, dan Program Sekolah 

2.4  Komponen-Komponen Sekolah Serta Uraian Tugasnya 

2.5  Kebijakan Sekolah Dalam Hal Penyelengaraan Sekolah 

2.6  Prestasi Sekolah  

BAB III STANDAR KURIKULUM 

3.1 Kurikulum Sekolah 

3.2 Kalender Akademik Sekolah 

3.3 Program Tahunan dan Semester, Tugas Guru dan Penyusunan Jadwal Pelajaran 

3.4 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembelajaran 

3.5 Pelaksanaan Penilaian yang Meliputi Jenis, Bentuk, dan Kriteria Penilaian 

3.6 Pengaturan Laporan Kemajuan Belajar Siswa 

3.7 Kebijakan Sekolah dalam Bidang Pengajaran 

BAB IV STANDAR PROSES  

4.1 Sistem Perencanaan Pembelajaran 

4.2 Sistem Pelaksanaan Pembelajaran 

4.3 Sistem Supervisi Pembelajaran 

4.4 Sistem Evaluasi Pembelajaran  

BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN/KESISWAAN 

5.1 Profil Lulusan 

5.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru 

5.3 Aturan Pengelompokan Siswa 

5.4 Pencatatan Prestasi Siswa 

5.5 Pengaturan, Pembinaan, dan Tata Tertib Sekolah 

5.6 Pengaturan Siswa Pindahan 

5.7 Pengaturan Alumni 

5.8 Pengaturan Kegiatan Ekstrakurikuler 

5.9 Kebijakan Sekolah dalam Hal Kesiswaan  

BAB VI STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

6.1  Rekrutmen pegawai Baik Edukasi Maupun Non-Edukasi  

6.2  Pengaturan Kenaikan Pangkat 

6.3  Pengaturan Mutasi Pegawai  

6.4  Pengaturan Disiplin Pegawai  
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6.5  Pengaturan Kesejahteraan Pegawai  

6.6  Pembinaan dan Pengembangan Pegawai  

6.7  Pemberhentian dan Pensiun Pegawai  

6.8  Kebijakan dalam Bidang Pegawai  

BAB VII STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

7.1  Cara Mendapatkan Sumber Keuangan Sekolah  

7.2 Mekanisme Pencairan Dana  

7.3 Pengelolaan Dana Rutin dan Pengembangan  

7.4 Pengelolaan Dana dari Komite Sekolah  

7.5 Pengelolaan Dana dari Sumber Lain  

7.6 Penyusunan RAPBS  

7.7 Kebijakan Sekolah dalam Bidang Keuangan  

BAB VIII STANDAR PENGELOLAAN 

8.1  Rencana Kerja Jangka Menengah  

8.2 Rencana Kerja Tahunan  

8.3 Program Pengawasan Pengelolaan Sekolah  

8.4 Program Evaluasi Diri dan Akreditasi Sekolah  

8.5 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen  

BAB IX STANDAR SARANA DAN PRASARANA  

9.1 Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekolah  

9.2 Denah Sekolah  

9.3 Fasilitas Sekolah  

9.4 Pengunaan Sarana dan Prasarana Sekolah  

9.5 Pengawasan Sarana dan Prasarana Sekolah  

9.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah  

9.7 Kebijakan Sekolah Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah  

BAB X STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 

10.1 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  

10.2 Kriteria Kelulusan/Kenaikan Kelas  

10.3 Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar  

10.4 Teknik-Teknik Penilaian  

10.5 Pemanfaatan Hasil Penilaian Untuk Perbaikan Pembelajaran  

BAB XI HUBUNGAN MASYARAKAT 

11.1 Hubungan Kerjasama Sekolah dengan Komite Sekolah  

11.2 Cara Pendayagunaan Sumber Daya Lingkungan  

11.3 Pengaturan Upacara Bendera dan Peringatan Hari Besar  

11.4 Kebijakan Sekolah dalam Hal Hubungan Masyarakat  

BAB XII BIMBINGAN DAN PENYULUHAN  

12.1 Penyusunan Program Bimbingan dan Penyuluhan  

12.2 Koordinasi Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan  

12.3 Kebijakan Sekolah dalam Bidang Bimbingan dan Penyuluhan  

BAB XIII PENUTUP 

13.1 Kesimpulan  

13.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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Lampiran 10 

 

DAFTAR HADIR 

MAHASISWA PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS BILLFATH 

 

Nama Mahasiswa : ………………………………….. 

NIM   : ………………………………….. 

Lokasi PPL  : ………………………………….. 

 

No Hari/Tanggal Kegiatan TTD 

Mahasiswa 

TTD Ka. 

TU 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

dst     
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Alamat: Komplek PP Al-Fattah Siman, Sekaran, Lamongan, Jawa Timur, 62261 
Website: fkip.billfath.ac.id 
Email: fkipbillfath@gmail.com 


