
BAB II 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 

A. Persiapan PPL 

Persiapan dalam rangka pelaksanakan program PPL adalah salah satu 

aspek yang penting karena untuk memperoleh hasil yang baik maka perlu 

adanya usaha dalam menyiapkan segalanya melalui kegiatan 

persiapan.Persiapan-persiapan tersebut merupakan kegiatan yang 

diprogramkan dari UNY, serta diprogramkan oleh praktikan.Sebelum 

melaksanakan kegiatan PPL di SMK N 2 Sewon, mahasiswa melakukan 

persiapan antara lain : 

1. Penyerahan Mahasiswa 

Penyerahan mahasiswaPPL UNY 2015 di SMK N 2 Sewon dihadiri oleh 

seluruh mahasiswa dengan jumlah keseluruhan 21 mahasiswa yang terdiri 

dari 6 mahasiswa dari prodi Pendidikan Teknik Informatika, 2 mahasiswa 

dari Prodi Bimbingan Konseling, 2 mahasiswa dari prodi bahasa jawa, 2 

mahasiswa dari prodi bahasa inggris, 2 mahasiswa dari prodi pendidikan 

sejarah, 2 mahasiswa dari prodi pendidikan seni rupa, 4 mahasiswa dari 

prodi pendidikan seni kerajinan  dan 2 mahasiswa dari Pendidikan 

Jasmani Rekreasi dan Kesehatan, serta dihadiri oleh Kepala Sekolah, 

Dosen Pemimbing Lapangan dan Koordinator PPL SMK N 2 Sewon. 

Dengan tujuan yaitu : 

 Dimaksudkan untuk memperkenalkan mahasiswa dengan pihak sekolah 

 Memberikan informasi tentang kondisi sekolah dan pembelajaran kelas. 

 Memberikan pembekalan PPL 

 Memberikan nasehat kepada mahasiswa PPL. 

 Menjelaskan peraturan dan tata tertib selama pelaksanaan PPL 

 Memberikan wawasan pengetahuan dan keterampilan 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu observasi pra PPL 

dan observasi kelas pra mengajar. 

1). Observasi pra PPL 

Observasi yang dilakukan, meliputi: 

a) Observasi fisik, yang menjadi sasaran adalah gedung sekolah, 

kelengkapan sekolah dan lingkungan yang akan menjadi tempat 

praktik 

b) Observasi proses pembelajaran, mahasiswa melakukan 

pengamatan proses pembelajaran dalam kelas, meliputi metode 

yang digunakan, media yang digunakan, administrasi mengajar 

berupa media pembelajaran, RPP dan strategi pembelajaran 



c) Observasi siswa, meliputi perilaku siswa ketika proses 

pembelajaran ataupun di luar itu. Digunakan sebagai masukan 

untuk menyusun strategi pembelajaran 

2). Observasi kelas pra mengajar 

Observasi dilakukan pada kelas yang akan digunakan untuk praktek 

mengajar, tujuan kegiatan ini antara lain : 

a) Mengetahui materi yang akan diberikan; 

b) Mempelajari situasi kelas; 

c) Mempelajari kondisi siswa (aktif/tidak aktif). 

Observasi di kelas dilakukan dengan tujuan mahasiswa 

memperoleh gambaran mengenai proses belajar mengajar di kelas, 

sehingga apabila pada saat tampil di depan kelas, mahasiswa telah 

mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi siswa. Adapun 

yang menjadi titik pusat kegiatan ini adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan cara guru megajar, yang meliputi perangkat 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan perilaku siswa. Perangkat 

pembelajaran ini mencakup silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Proses pembelajaran mencakup membuka pelajaran, 

metode pembelajaran, penyajian materi, penggunaan bahasa, waktu, 

gerak, cara memotivasi siwa, teknik bertanya, penguasaan kelas, 

penggunaan media, bentuk dan cara evaluasi, dan menutup pelajaran. 

Sedangkan perilaku siswa mencakup perilaku siswa di kelas dan di luar 

kelas. Berdasarkan observasi ini praktikan telah mempunyai gambaran 

tentang sikap maupun tindakan yang harus dilakukan waktu mengajar. 

3. Pembekalan 

Pembekalan dilakukan sebelum diterjunkan ke lapangan , pembekalan ini 

bertujuan agar mahasiswa menguasai kompetensi sebagai berikut : 

a. Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, 

program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PPL. 

b. Mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, potensi dan 

permasalahan sekolah/lembaga yang akan dijadikan lokasi PPL. 

c. Memiliki bekal pengetahuan tata krama kehidupan disekolah/lembaga. 

d. Memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga 

pendidikan. 

e. Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat 

melaksanakan program dan tugas-tugasnya di sekolah/lembaga. 

f. Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien pada saat 

melaksanakan program PPL. 

Kegiatan pembekalan mengenai PPL ini dilakukan oleh dosen 

pembimbing lapangan PPL pada saat penyerahan ke sekolah . Kegiatan 



pembekalan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam persiapan 

melakukan kegiatan PPL. 

 

4. Micro Teaching 

Micro Teaching merupakan latihan proses belajar mengajar dalam 

suatu mata kuliah tersendiri di UNY. Dengan adanya mata kuliah  micro 

teaching ini diharapakan mahasiswa mendapatkan bekal dasar yang 

diperlukan pada saat proses pembelajaran yang sesungguhnya. Pengajaran 

micro dilakukan selama satu semester pada semester VI , berjumlah 2 sks 

yang mana dalam pembelajaran micro tersebut diisi oleh 8-10mahasiswa.  

Pengajaran micro dilaksanakan mulai Februari sampai dengan Mei 

2015.Dalam pengajaran micro mahasiswa melakukan praktek mengajar. 

Adapun yang berperan sebagai guru adalah mahasiswa sendiri dan yang 

berperan sebaga siswa adalah teman satu kelompok kelas Micro dengan 

seorang dosen pembimbing Micro teaching yaitu Bapak Suhadi M.Pd. 

Dosen pembimbing mikro memberikan masukan, baik berupa kritik 

maupun saran setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar termasuk 

RPP. Berbagai macam metode dan media pembelajaran diuji cobakan 

dalam kegiatan ini, sehingga mahasiswa memahami media yang sesuai 

untuk setiap materi. 

Dengan demikian, pengajaran mikro bertujuan untuk membekali 

mahasiswa agar lebih siap dalam melaksanakan PPL, baik segi materi 

maupun penyampaian/metode mengajarnya.Pengajaran mikro juga 

sebagai syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL. 

5. Persiapan sebelum mengajar 

Sebelum mengajar disekolah, mahasiswa harus mempersiapkan 

administrasi dan persiapan materi ,serta media yang digunakan. Adapun 

persiapan-persiapannya,yaitu: 

1) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi 

rencana pembelajaran untuk setiap kali pertemuan 

2) Pembuatan media, sebelum melaksanakan pembelajaran yang sesuai 

dan dapat membantu pemahaman siswa dalam menemukan konsep, 

yang dapat berupa objek sesungguhnya ataupun model. 

3) Mempersiapkan alat dan bahan mengajar, agar pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat. 

4) Diskusi dengan sesama mahasiswa, yang dilakukan baik sebelum 

maupun sesudah mengajar untuk saling bertukar pengalaman dan 

juga untuk bertukar saran dan solusi 



5) Diskusi dan konsultasi dengan guru pembimbing, yang dilakukan 

sebelum dan sesudah mengajar. 

 

 

6. Kegiatan Bimbingan dengan Guru Pembimbing DPL 

Kegiatan bimbingan dengan guru pembimbing dilakukan dalam rangka 

persiapan pada saat mengajar dikelas mengenai penentuan tanggal 

mengajar, materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang 

meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

B. Pelaksanaan PPL 

1. Kegiatan Praktik mengajar 

Dalam pelaksanaan kegiatan PPL (praktik mengajar), mahasiswa 

mendapat tugas untuk mengajar penjasorkes di kelas XII Multi 1, XII 

Tekstil 1, XII Tekstil 3dengan jumlah siswamasing-masingkelasberkisar 

antara 32 sampai 33 siswa. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan 

Kurikulum KTSP dan disesuaikan dengan susunan program pendidikan 

guru. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kegiatan praktik 

mengajar ini dimulai pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 12 

September 2015 dengan didampingi guru pembimbing. Pendampingan 

dilakukan setiap kali mahasiswa mengajar agar mahasiswa terus 

mendapatkan masukan dari guru pembimbing. Pada tahap ini , mahasiswa 

dinilai oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing PPL, baik dalam 

membuat persiapan mengajar, melakukan aktivitas mengajar dikelas, 

kepedulian terhadap siswa, maupun penguasaan kelas. 

 Adapun hasil proses PPL yang dilaksanakan oleh praktikan dari 

tanggal 10 Agustus sampai dengan 12 September 2015  sebagai berikut : 

 

No. Hari / Tanggal Kelas Materi Keterangan 

1. Selasa, 11-8-2015 XII T 1 Permainan 

Softball yang 

dimodifikasi 

Tidak 

Didampingi 

2. Kamis, 13-8-2015 XI M 1 Bolavoli (passing 

atas) 

Mengisi 

karena 

kosong 

3.   Sabtu, 15-8-2015 XII T 3 Permainan 

softball yang 

dimodifikasi 

Tidak 

Didampingi 

4. Selasa, 18-8-2015 XII T 1 Permainan sepak 

bola yang 

dimodifikasi 

Tidak 

Didampingi 



5. Sabtu, 22-8-2015 XII T 3 Athletik ( Start 

jongkok) 

Tidak 

Didampingi 

6. Senin, 24-8-2015 XII M 1 Permainan 

sepakbola yang 

dimodifikasi 

Tidak 

Didampingi 

7. Selasa, 25-8-2015 XII T 1 Permainan bola 

voli 

Tidak 

Didampingi 

8. Sabtu, 29-8-2015 XII T 3 Permainan bola 

voli 

Tidak 

Didampingi 

9. Senin, 31-8-2015 XII M 1 Permainan bola 

voli 

Tidak 

Didampingi 

10. Selasa, 1-9-2015 XII T 1 Athletik (Start 

Jongkok) 

Tidak 

Didampingi 

11. Sabtu, 05-9-2015 XII T 3 Permainan sepak 

bola yang 

dimodifikasi 

Tidak 

Didampingi 

12. Senin, 07-9-2015 XII M 1 Athletik ( Start 

Jongkok) 

Tidak 

Didampingi 

13 Selasa, 08-9-2015 XII T 1 Athletik ( Start 

Jongkok) 

Tidak 

Didampingi 

 

2. Metode Pengajaran 

Metode pengajaran yang digunakan dalam praktik mengajar adalah 

metode ceramah dan demonstrasi dimana, model pemebelajaran ini 

digunakan dalam KTSP. Proses pembelajaran yang mengimplementasikan 

ceramah dan komando akan menyentuh ranah yaitu sikap (afektif) , 

kognitif. Psikomotorik. Langkah- langkah pembelajaran meliputi : 

Observing, Menanya, Menalar, Mencoba, menyimpulkan. 

3. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan gambar dan 

video 

4. Evaluasi Pembelajaran 

Bentuk dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan 

memberikan sebuah kesimpulan pada setiap pembelajaran. 

 

C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 

Dalam praktik mengajar  disekolah yang dilakukan oleh mahasiswa telah 

memenuhi kriteria yaitu 13 kali mengajar (13 kali pertemuan 2X45 menit) 

dengan 4 RPP yang minimal ditetapkan oleh pihak Universitas sebanyak 4 

kali mengajar. Mahasiswa praktikan mendapat banyak pengalaman dan 



masukan baik dari dosen pembimbing lapangan , guru pembimbing, guru mata 

pelajaran,maupun peserta didik. Masukan tersebut berupa saran, kritik serta 

evaluasi yang membangun untuk mahasiswa praktikan. 

1. Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan PPL sebagai berikut : 

Hasil yang diperoleh selama mahasiswa melakukan kegiatan praktik 

mengajar adalah sebagai berikut : 

a. Mahasiswa dapat berlatih membuat perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari silabus, RPP, untuk setiap materi pokok yang disesuaikan 

dengan kurikulum yang dipakai oleh sekolah 

b. Mahasiswa mendapat pengalaman dalam hal keterampilan mengajar, 

secara pengelolaan tugas rutin, fasilitas belajar, pengelolaan waktu, 

komunikasi dengan siswa serta mendemontrasikan metode mengajar 

c. Mahasiswa berlatih melaksanakan evaluasi dan penilaina hasil belajar 

serta menghitung daya serap siswa. 

d. Mahasiswa belajar menetapkan tujuan dan bahan pembelajaran 

2. Hambatan- hambatan 

Selama mahasiswa melaksanakan PPL di SMK 2 Sewon, praktikan 

menemui beberapa hambatan, hambatan-hambatan tersebut diantaranya : 

a) Terjadi kesenjangan keaktifan siswa dan kemampuan gerak siswa. Ada 

beberapa yang siswa yang memang sangat aktif sedangakan lainnya 

cenderung pasif dan hanya menunggu informasi dari praktikan sebagai 

guru. 

b) Terdapat kesenjangan tingkat kecerdasan dan keaktifan siswa di dalam 

dan di luar kelas. Hal ini dapat dilihat dari hasil tugas maupun motivasi 

dimana beberapa siswa mendapatkan nilai yang benar-benar bagus 

sementara yang lainnya mendapatkan nilai rata-rata. 

c) Terdapat beberapa siswa yang sangat sulit dikondisikan di luar kelas. 

Meskipun sebagian besar siswa bisa mengikuti olahraga dengan baik, 

namun ada beberapa siswa yang sulit untuk diajak kerjasama dan 

mengganggu proses pembelajaran. 

d) Terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk proses 

pembelajaran. 

  Setelah menemui hambatan-hambatan tersebut di atas, praktikan 

berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau setidaknya 

meminimalisasikan hambatan-hambatan tersebut. Adapun cara yang 

ditempuh praktikan antara lain: 

a) Menggunakan metode mengajar yang interaktif, komunikatif, 

danmenariksehinggasemuasiswatermotivasiuntukaktifbergerak. 

Selainitu, materi  yang dipelajari harus ada unsur bermain dan 



perlombaan sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan menambah 

minat siswa untuk gembira. 

b) Menciptakan suasana yang rileks dan akrab di dalam dan di luar kelas 

sehingga guru bisa menjadi tempat berbagi siswa. Apabila siswa 

mengalami kesulitan, mereka tidak segan untuk mengungkapkan 

kesulitanya atau menanyakan hal yang belum mereka pahami dalam 

proses pembelajaran. 

c) Melakukan pendekatan yang lebih personal dengan peserta didik 

tersebut sehingga siswa bisa menjadi lebih mendekatkan diri mereka 

terhadap pengajar dan juga terhadap apa yang diajarkan. 

d) Praktikan melakukan modifikasi terhadap sarana dan prasarana. 


