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BAB II 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 

A. Persiapan Program dan Kegiatan PPL 

Sebelum mahasiswa melakukan PPL di sekolah secara langsung, terlebih 

dahulu melakukan persiapan, yang meliputi observasi kelas, pengajaran mikro 

dan pembekalan PPL, dan pembuatan persiapan mengajar. PPL yang 

dilaksanakan mahasiswa UNY merupakan kegitan kependidikan yang bersifat 

intra kulikuler. Namun dalam peaksanaannya melibatkan banyak unsur yang 

terkait. Oleh karena itu, agar pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan lancar dan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan adanya persiapan yang 

matang dari berbagai pihak yang terkait yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, 

sekolah/instansi tempat PPL, guru pembimbing serta komponen yang terkait 

dengan pelaksanaan PPL. 

Kegiatan PPL UNY 2014 dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus sampai 11 

September 2015. Adapun rangkaian kegiatan ini sebenarnya dimulai sejak di 

kampus dengan mata kulia Pengajaran Mikro. Sebelum melaksanakan PPL 

tentunya ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan dari pra PPL sampai 

penerjunan di lapangan. Persiapan tersebut antara lain : 

1. Pengajaran Mikro / Micro Teaching (PPL 1) 

Micro Teaching atau disebut juga pengajaran mikro adalah pengajaran 

dimana mahasiswa berada dalam kelompok kecil. Pengajaran ini bertujuan 

untuk melatih mahasiswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebelum 

terjun ke lapangan secara langsung atau keadaan yang nyata. 

Kegiatan ini dilakukan dalam kelompok yang hanya berjumlah sekitar 

14 mahasiswa, dan diampu oleh 1 dosen pembimbing. Hal ini bertujuan agar 

mahasiswa lebih fokus dalam menerima pelajaran. Pengajaran mikro ini 

dilakukan minimal 4 kali praktik untuk tiap mahasiswa. Adapun hal-hal yang 

dipelajari dan dipraktikkan dalam pembelajaran mikro adalah: 
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a. Praktik penyusunan perangkat pembelajaran berupa rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan penyiapan media pembelajaran 

yang akan dipakai dalam proses  

b. pembelajaran.Praktik membuka pelajaran 

c. Praktik penggunaan metode pembelajaran yang dianggap sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. 

d. Praktik menyampaikan materi pelajaran. 

e. Teknik bertanya kepada siswa. 

f. Teknik penguasaan kelas. 

g. Praktik menggunakan media pembelajaran. 

h. Praktik menutup pelajaran. 

2. Pembekalan PPL 

Pembekalan pertama dilaksanakan di tingkat fakultas untuk seluruh 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah PPL sebelum diterjunkan di sekolah. 

Pembekalan kedua dilaksanakan oleh DPL PPL masing-masing kelompok 

yang sudah ditentukan oleh UPPL. Selain itu, setiap jurusan juga didampingi 

oleh satu orang dosen pembimbing PPL yang berasal dari dosen pengajar di 

jurusan yang bersangkutan. 

Pembekalan PPL dengan DPL PPL dilakukan sebelum dan selama PPL 

berlangsung, artinya pembekalan tidak hanya dilaksanakan sebelum PPL 

berjalan, tetapi juga selama PPL dilaksanakan dimana mahasiswa berhak 

untuk berkonsultasi dengan DPL PPL masing-masing. 

3. Observasi Pembelajaran di Kelas 

Observasi kelas khusus mata pelajaran Sosiologi dilaksanakan pada bulan 

Februari 2015. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengikuti guru 

pembimbing dalam pelajaran Sosiologi kelas X dan kelas XI. Tujuan 

observasi ini adalah agar mahasiswa mempunyai pengetahuan dan tambahan 

pengalaman dari guru pembimbing dalam hal mengajar dan pengelolaan 

kelas. 

Dalam kegiatan ini yang diamati adalah berbagai aktifitas yang 

dilaksanakan di kelas mulai dari membuka pelajaran, interaksi dengan siswa, 

metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran, penggunaan waktu 

sampai dengan menutup pelajaran. Aspek-aspek yang diamati adalah  

a. Perangkat Pembelajaran 

1) Silabus 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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b. Proses Pembelajaran  

1) Membuka Pelajaran 

2) Penyajian Materi  

3) Metode Pembelajaran 

4) Penggunaan Bahasa 

5) Penggunaan Waktu 

6) Gerak Tubuh 

7) Cara memotivasi Siswa 

8) Teknik Bertanya 

9) Teknik Penguasaan Kelas 

10) Bentuk dan Cara Evaluasi 

11) Menutup Pelajaran 

c. Perilaku Siswa 

1) Perilaku Siswa di dalam Kelas 

2) Perilaku Siswa di Luar Kelas 

4. Pembuatan Perangkat Pembelajaran (RPP dan Media) 

Mahasiswa PPL diwajibkan untuk membuat persiapan mengajar di 

kelas. Dalam hal ini mahasiswa PPL diwajibkan untuk membuat perangkat 

pembelajaran yang meliputi RPP, media pembelajaran, lembar presensi dan 

lembar penilaian serta lembar analisis nilai ulangan siswa sehingga proses 

pembelajaran dapat berlangsung lancar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Setelah membuat perangkat pembelajaran, mahasiswa diharapkan 

mengkonsultasikan perangkat tersebut dengan guru pembimbing lapangan 

sebelum digunakan untuk PPL. 

Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan guru pembimbing mata 

pelajaran, praktikan diberi kesempatan untuk melakukan praktik mengajar di 

kelas XI IIS 1, XI IIS 2, XI MIPA 3, XI MIPA 4, XI MIPA 5, dan XII MIPA 

8. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku bagi siswa kelas XI SMAN 1 

Sleman, maka kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah 

kurikulum 2013. Materi yang diberikan oleh guru pembimbing kepada 

praktikan yaitu memahami permasalahan sosial untuk kelas XI, dan 

perubahan komunitas lokal akibat dari globalisasi untuk kelas XII. 

5. Persiapan Pembuatan Perangkat Pembelajaran (RPP dan Media) 

Persiapan ini merupakan praktik mengajar terbimbing. Mahasiswa 

mendapat arahan dari guru pembimbing untuk menyiapkan dan membuat 

perangkat pembelajaran yang harus diselesaikan oleh seorang guru. Perangkat 
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pembelajaran meliputi : RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan media 

pembelajaran. Pembuatan RPP dilaksanakan sebelum melaksanakan kegiatan 

mengajar di kelas. 

 

B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 

1. Persiapan Mengajar 

Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan 

untuk kegiatan mengajar, seperti merencanakan pembagian jadwal mengajar 

dengan rekan satu jurusan, mmbuat Rencanaan Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), serta mempersiapkan materi beserta tugas-tugas yang akan diberikan. 

2. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 

Dalam setiap kesempatan guru pembimbing memberikan arahan 

kepada praktikan agar melaksanakan PPL dengan baik. Guru pembimbing 

memberikan gambaran tentang kondisi siswa-siswa SMAN 1 Klaten dalam 

hal kualitas. Guru pembimbing juga memberikan solusi-solusi tentang 

masalah-masalah yang mungkin muncul saat mengajar di kelas dan 

memberikan saran untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. 

 

3. Melaksanakan Praktik Mengajar 

Praktik mengajar dimulai secara intensif pada tanggal 10 Agustus 

sampai dengan 11 September 2015 di kelas XI IIS 1, XI IIS 2, XI MIPA 3, XI 

MIPA 4, XI MIPA 5, dan XII MIPA 8. dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1. Pelasanaan PPL di Kelas XI IIS 1 

No Hari, tanggal 
Jam 

ke- 
Materi 

1. Kamis, 13 Agustus 2015 1-4 Masalah Sosial 

2. Kamis, 20 Agustus 2015 1-4 Masalah Sosial  

3. Kamis, 27 Agustus 2015 1-4 Masalah Sosial 

4. Kamis, 3 September 2015 1-4 Ulangan Harian 

5. Kamis, 10 September  1-4 Pengayaan dan Remidi 
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Tabel 2. Pelasanaan PPL di Kelas XI IIS 2 

No Hari, tanggal 
Jam 

ke- 
Materi 

1. Selasa, 11 Agustus 2015 7-10 Masalah Sosial 

2. Selasa, 18 Agustus 2015 7-10 Masalah Sosial 

3. Selasa, 25 September  7-10 Masalah Sosial 

4. Selasa, 1 September 7-10 Ulangan Harian 

5. Selasa, 8 September 7-10 Pengayaan dan Remidi 

 

Tabel 3. Pelasanaan PPL di Kelas XI MIPA 3 

No Hari, tanggal 
Jam 

ke- 
Materi 

1. Senin, 24 Agustus 2015 1-4 Masalah Sosial 

2. Senin, 31 Agustus 2015 1-4 Masalah Sosial 

3. Senin, 07 September 2015 1-4 Ulangan Harian 

 

Tabel 4. Pelasanaan PPL di Kelas XI MIPA 4 

No Hari, tanggal 
Jam 

ke- 
Materi 

1. Jumat, 14 Agustus 2015 3-6 Masalah Sosial 

2. Jumat, 21 Agustus 2015 3-6 Masalah Sosial  

3. Jumat, 28 Agustus 2015 3-6 Masalah Sosial 

4. Jumat, 4 September 2015 3-6 Ulangan Harian 

5. Jumat, 11 September  3-6 Pengayaan dan Remidi 
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Tabel 5. Pelasanaan PPL di Kelas XI MIPA 5 

No Hari, tanggal 
Jam 

ke- 
Materi 

1. Rabu, 12 Agustus 2015 4-7 Masalah Sosial 

2. Rabu, 19 Agustus 2015 4-7 Masalah Sosial  

3. Rabu, 26 Agustus 2015 4-7 Masalah Sosial 

4. Rabu, 2 September 2015 4-7 Ulangan Harian 

5. Rabu, 9 September  4-7 Pengayaan dan Remidi 

 

Tabel 6. Pelasanaan PPL di Kelas XII MIPA 8 

No Hari, tanggal 
Jam 

ke- 
Materi 

1. Selasa, 11 Agustus 2015 1-4 Masalah Sosial 

2. Selasa, 18 Agustus 2015 1-4 Masalah Sosial 

3. Selasa, 25 September  1-4 Masalah Sosial 

4. Selasa, 1 September 1-4 Ulangan Harian 

5. Selasa, 8 September 1-4 Pengayaan dan Remidi 

 

4. Pendekatan, Metode dan Media Pembelajaran 

Pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan materi adalah 

pendekatan Santifik. Pendekatan metode ini bertujuan untuk menggali 

pengetahuan siswa pada kehidupan sehari-hari yang sering ditemui oleh 

siswa,sehingga akan memberikan kompetensi kepada siswa dalam 

menghadapi permsalahan yang sesuai dengan materi yang diajarkan, 

penggunaan pendekatan ini juga dimaksudkan untuk menambah keaktifan 

siswa di dalam kelas. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya 

jawab interaktif, diskusi, analisis berita, dan model pembelajaran yang 

digunakan seperti, word squere. Metode ceramah diberikan untuk 

penyampaian materi, metode tanya jawab digunakan untuk mengukur sampai 

dimana pemahaman siswa terhadap pembelajaran.  
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Kemudian metode diskusi digunakan untuk mengembangkan ranah 

afektif dan psikomotorik siswa khususnya dalam  bekerjasama, 

menyampaikan pendapat, menyimpulkan, memberi argumentasi terhadap 

permaslahan yang didiskusikan, sehingga siswa dapat menjadi lebih aktif, 

berani menyampaikan pendapatnya dan bisa menghargai pendapat dari rekan 

satu kelompok maupun kelompok lain. Media yang digunakan pada 

pembelajaran di kelas adalah berita, foto selfie dan film.  

5. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dilakukan dengan menanyakan kembali hal-hal yang baru 

saja dipelajari dan adakalanya pemberian tugas selesai pada pokok materi 

pembelajaran. Adapun materi tugas yang diberikan, adalah soal yang dibuat 

mahasiswa praktikan dan berkaitan dengan materi yang telah diajarkan. 

 

C. Analisis Hasil Pelaksanaan 

Analisis hasil pelaksanaan PPL di SMAN 1 Klaten terdiri dari: 

1. Analisis Pelaksanaan Program 

a) Pelaksanaan Program PPL 

Rencana program PPL yang diselenggarakan universitas, disusun 

sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah 

ditentukan. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan PPL berdasarkan catatan-

catatan, selama ini seluruh program kegiatan PPL dapat terealisasi dengan 

baik. 

Selama pelaksanaan PPL, praktikan memperoleh pengalaman yang 

nyata tentang bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana beradaptasi 

dengan lingkungan sekolah, baik dengan guru, karyawan maupun siswa. 

Selain itu praktikan juga banyak belajar bagaimana melaksanakan 

aktivitas sekolah selain mengajar. 

Guru pembimbing memberikan keleluasaan pada praktikan untuk 

menggunakan ide atau gagasan dalam praktik mengajar, baik metode 

mengajar, mengelola kelas dan evaluasi. Guru pembimbing juga 

memberikan kontrol dan saran perbaikan dalam praktik mengajar di kelas. 

Semua karyawan sekolah juga berpartisipasi membantu program-

program yang dilaksanakan praktikan. Selain guru dan karyawan faktor 

pendukung yang lain adalan para siswa sendiri. Kemauan dan 



LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
 DI SMA NEGERI 1 KLATEN 2015 

Alamat : Jalan Merbabu No 13, Klaten Selatan, 
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Telp.(0272)321150 

 

20 
 

kesungguhan mereka ketika mengikuti pelajaran telah memberi adil atas 

tercapainya target dalam proses pembelajaran yang diberikan. 

Menjalani profesi sebagai guru selama pelaksanaan PPL, telah 

memberi gambaran yang sangat jelas bahwa profesi ini bukan hanya 

menuntut penguasaan materi dan metode, namun juga menuntut 

kemampuan mengelola kelas, berinteraksi dengan warga sekolah 

(kepribadian), serta kemampuan mengatur waktu.  

Kesulitan, hambatan, dan tantangan dalam melaksanakan program 

PPL dapat diatasi dengan baik dengan bimbingan guru pembimbing 

lapangan, beserta dosen pembimbing lapangan. Mahasiswa telah berusaha 

mengoptimalkan kemampuannya dalam melaksanakan program ini. 

Secara ringkas, rincian praktik mengajar yang telah terlaksana adalah 

sebagai berikut: 

a. Praktek Mengajar, praktik mengajar dimulai tanggal 10 Agustus 2015 - 

11 September 2015. Setiap mahasiswa pada setiap jurusan mempunyai 

guru pembimbing dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jumlah jam 

mengajar per minggu disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran untuk 

masing-masing mata pelajaran yang diampu. 

b. Pembuatan atau Penambahan Media Pembelajaran, berupa modul dan alat 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan belajar 

mengajar di kelas.  

c. Administrasi guru, mahasiswa belajar melaksanakan administrasi guru 

seperti pengisian kemajuan kelas, dan pengisian perangkat administrasi 

guru seperti presensi siswa. 

Jumlah pertemuan/jam praktik mengajar mahasiswa tergantung dengan 

kesepakatan guru pembimbing lapangan masing-masing. Pelaksanaannya 

sesuai dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah 

dirancang. Praktik mengajar ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. 

D.   Refleksi 

Kegiatan PPL Individu merupakan wujud pengabdian terhadap masyarakat, 

khususnya di lingkungan sekolah sebagai calon pendidik (guru). Kegiatan ini 

membangun kompetensi dan kemampuan yang ada dalam diri mahasiswa untuk 

diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan sekolah juga 

masyarakat sekitar. Pengalaman yang didapat mahasiswa selama melaksanakan 
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praktik di sekolah sangat berharga dan menjadi bekal untuk diaplikasikan di masa 

mendatang. 

Kegiatan ini juga membuat mahasiswa memahami arti penting dari seorang 

yang sedang berbicara menyampaikan ilmu di kelas. Mahasiswa dapat memahami 

bagaimana susahnya menyampaikan sesuatu untuk dipahami oleh orang banyak, 

seperti saat mahasiswa melaksanakan praktik mengajar dan harus membuat 

seluruh peserta didik menaruh perhatian dan paham terhadap apa yang mahasiswa 

sampaikan, dan itu merupakan bukan sesuatu yang mudah. Untuk melakukan hal 

tersebut, mahasiswa harus belajar dari guru dan dosen yang telah berpengalaman 

dan professional di bidangnya. 

1. Faktor Pendukung 

- Guru pembimbing yang sangat perhatian, sehingga kekurangan-

kekurangan praktikan dalam proses pembelajaran dapat diketahui. 

Selain itu, praktikan diberikan masukan-masukan untuk perbaikan. 

- Guru pembimbing yang sangat rapi dalam administrasi, sehingga 

praktikan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dalam 

pembuatan administrasi guru 

- Media pembelajaran yang digunakan sangat mendukung sehingga 

memperlancar proses belajar mengajar 

2. Hambatan-Hambatan 

Walaupun demikian selama praktik PPL, praktikan masih mengalami 

beberapa hambatan atau permasalahan, antara lain :  

Permasalahan dan cara Mengatasi 

a. Masalah yang timbul pada kegiatan PPL ini antara lain : 

1) Kemampuan siswa dalam menerima materi tidak sama. 

2) Siswa kurang aktif. 

3) Setiap kelas mempunyai sifat yang berbeda. 

4) Ada beberapa kelas yang ramai pada waktu pelajaran sedang 

berlangsung. 

b. Untuk mengatasi masalah tersebut, mahasiswa praktikan melakukan hal-

hal berikut : 

1) Melakukan pendekatan interpersonal untuk mendorong siswa agar 

lebih giat lagi belajarnya. 

2) Pada saat belajar menggunakan model pembelajaran yang dapat 

membuat siswa aktif. 
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3) Gaya mengajar untuk masing-masing kelas harus berbeda, 

menyesuaikan karakteistik siswa ditiap-tiap kelas. 

4) Penyampaian materi harus pelan-pelan. 

5) Memberikan peringatan agar tidak ramai pada waktu pelajaran. 

6) Praktikan mengajak komunikasi dengan setiap siswa yang ramai 

sehingga siswa tersebut akan merasa lebih diperhatikan. 

 


