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BAB II 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 

 

A. Persiapan 

Sebelum mahasiswa PPL melaksanakan praktik mengajar di kelas, terlebih 

dahulu mahasiswa PPL melakukan beberapa persiapan yang dapat mendukung 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut antara ain 

sebagai berikut: 

1. Pembekalan Pengajaran Mikro 

Sebelum menempuh mata kuliah pengajaran mikro para mahasiswa 

mengikuti pembekalan pengajaran mikro yang bersamaan dengan pembekalan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) untuk program studi Pendidikan Teknik 

Boga yang dilakukan pada bulan Februari tahun 2015 di Aula KPLT Lantai 3 

FT UNY. 

Dalam kegiatan pembekalan ini, mahasiswa mendapatkan berbagai ilmu 

yang bermanfaat, mulai dari teknik mengajar, teknik bertanya, bagaimana 

menjadi pendidik yang baik, media pembelajaran hingga materi pengajaran 

administrasi perkantoran. Kegiatan ini didampingi oleh Koordinator PPL 

jurusan Ibu Yuriani, M.Pd. 

2. Kuliah Pengajaran Mikro 

Kuliah pengajaran mikro (Micro Teaching) adalah mata kuliah wajib 

yang dilaksanakan sebelum penerjunan mahasiswa PPL. Micro Teaching 

bertujuan untuk melatih dan mendidik mahasiwa agar mampu dan siap 

mengajar serta menjadi pendidik yang baik sesuai dengan bidang keahlian saat 

berada di lapangan. Selama kurang lebih 4 bulan mahasiswa PPL melatih 

keterampilan mengajar dalam mata kuliah Micro Teaching. Kuliah ini 

dilaksanakan mulai bulan Maret s.d. Juni 2015 dengan sistem kelas-kelas kecil 

yang terdiri dari ± 15 mahasiswa di setiap kelas yang dibimbing oleh 1 dosen 

Micro Teaching yang ditentukan oleh jurusan. 

Dengan dibimbing oleh Ibu Yuriani, M.Pd  mahasiswa PPL telah 

melakukan praktik pengajaran mikro sebanyak 4 kali dengan kompetensi 

Pembelajaran yang akan dijadikan bahan untuk praktik mengajar. Mahasiswa 

juga berlatih membuat perangkat pembelajaran, seperti RPP dan media 

pembelajaran, yakni power point alat peraga, kuis, dan permainan mengenai 

materi pembelajaran. 
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3. Observasi Pembelajaran Di Kelas dan Peserta Didik 

Observasi adalah kegiatan awal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa 

PPL agar dapat mengetahui kondisi dan situasi pembelajaran yang terjadi di 

sekolah, sehingga mahasiswa dapat melakukan persiapan guna menentukan 

metode pembelajaran, teknik dalam mengajar dan sikap yang harus dihadapi 

mahasiswa PPL kepada peserta didik. Observasi pembelajaran di kelas 

dilaksanakan pada bulan Februari dan bulan Maret kelas X BG. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh Guru sebagai persiapan bagi mahasiswa PPL dalam melaksanakan 

kegiatan PPL serta mengamati perilaku peserta didik. 

Aspek yang diamati dalam kegiatan observasi pembelajaran antara lain: 

a. Perangkat pembelajaran 

1) Kurikulum yang dipakai 

2) Silabus 

3) RPP  

b. Proses pembelajaran 

1) Membuka pelajaran 

2) Penyajian materi 

3) Metode pembelajaran 

4) Penggunaan bahasa 

5) Penggunaan waktu 

6) Gerak 

7) Cara memotivasi siswa 

8) Teknik bertanya 

9) Teknik penguasaan kelas 

10) Penggunaan media 

11) Bentuk dan cara evaluasi 

12) Menutup pelajaran 

c. Perilaku siswa 

1) Perilaku siswa didalam kelas 

2) Perilaku siswa diluar kelas 

 

4. Pembekalan PPL 

Pembekalan PPL dari Jurusan Pendidikan Teknik Boga Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarat  dilaksanakan pada bulan Februari di Aula 

KPLT Lantai 3 FT UNY . Pembekalan PPL ini bertujuan untuk memberikan 
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gambaran pada mahasiswa bagaimana teknik mengajar dan cara bersikap yang 

baik  ketika diterjunkan ke sekolah.  

B. Pelaksanaan Program PPL 

Secara formal, mahasiswa PPL diberikan kesempatan oleh guru 

pembimbing untuk melakukan praktik mengajar di kelas X, XI BG (sebagai kelas 

utama) dan kelas XII BG (sebagai kelas tambahan) dengan 8 RPP (sesuai dengan 

ketentuan dari LPPM, yakni minimal 4 RPP) dalam tempo waktu mulai tanggal 

10 Agustus 2015 s.d 12 September 2015. Dalam melaksanakan praktik mengajar 

di kelas utama mahasiswa PPL mengajar menggunakan RPP yang telah dibuat 

sendiri dengan jumlah jam berdasarkan jam pelajaran yang sudah ditentukan 

sekolah. 

Kegiatan mengajar selama PPL yang telah praktikan  lakukan adalah sebagai 

berikut:  

No. Hari/Tanggal Kelas Jam ke Materi 

1. Rabu, 12 Agustus 

2015 

XII JB 6 Pengertian Diet  

2. Selasa, 18 

Agustus 2015 

XII JB 1 dan 2 

 

Minuman Non Alkohol 

3. Rabu, 

19 Agustus 2015 

XII JB 1 sd 4 

 

Pengertian dan jenis-jenis unggas 

4. Rabu, 

19 Agustus 2015 

XII JB 6 Macam-macam diet 

5. Kamis 

20 Agustus 2015 

XI JB 1 sd 5 

 

Pengertian sayuran dan macam-

macam sayuran 

6. Kamis, 

20 Agustus 2015 

X JB 1 dan 2 Pengertian dan prinsip-prinsip 

komunikasi 

7. Kamis, 

27 Agustus 2015 

XI JB 5 dan 6 Teknik pengolahan sayuran 

8. Kamis, 

3 September 2014 

XI JB 1 dan 2 

 

Praktik membuat sanwich 

 

Praktik mengajar ini dilakukan secara terbimbing di kelas. 

 

a. Praktik Mengajar Terbimbing 

Sebelum praktik mengajar secara terbimbing, mahasiswa prakttikan 

terlebih dahulu mengikuti pendampingan mengajar, yaitu mendampingi 
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dengan memperhatikan guru pembimbing mengajar dikelas. Praktik mengajar 

terbimbing dilaksanakan disetiap pelaksanaan megajar. 

Kegiatan praktik mengajar terbimbing teridiri dari 3 unsur 

pelaksanaan, yaitu kegiatan awal, inti materi dan penutup. Kegiatan awal 

dalam proses praktik mengajar mandiri dimulai dari rutinitas sekolah yang 

dilaksanakan setiap pagi yaitu berdo’a untuk memulai kegiatan pembelajaran, 

menyanyikan lagu Indonesia raya untuk hari selasa-jumat, pembinaan IMTAQ 

untuk setiap hari senin dan sabtu yaitu membaca kitab suci sesuai agama 

masing-masing untuk mata pelajaran dijam pertama pada setiap harinya. 

Selain itu kegiatan awal dimulai dari membuka kelas, memberikan motivasi 

belajar, melakaukan presensi siswa, melakukan review pertemuan sebelumnya 

dan menyampaikan rencana belajar hari tersebut. 

Kedua adalah inti materi pembelajaran yaitu menyampaikan bahan ajar 

yang telah disiapkan. Karena materi yang diampu oleh mahasiswa praktikan 

merupakan materi produktif maka inti materi dikategorikan menjadi 2, yaitu: 

1) Kegiatan mengajar teori 

Kegiatan mengajar teori adalah kegiatan belajar mengajar 

(KBM) yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan dengan memberikan 

materi berupa dasar teori sebelum siswa melakukan praktikum. Pada 

kegiatan mengajar teori, mahasiswa praktikan didampingi oleh guru 

pembimbing berupa pengawasan dari belakang kelas. Selain itu 

mahasiswa dalam memberikan materi sebelumnya dikonsultasikan 

terlebih dahulu kepada guru pembimbing. Hal ini dimaksudkan agar 

supaya mahasiswa praktikan dapat mengertahui runtutan penyampain 

materi agar siswa lebih mudah mamahami teori yang disampaikan. 

Disamping itu agar siswa bisa terkondisikan dan materi yang diberikan 

oleh mahasiswa praktikan dapat diterima secara baik. 

Kegiatan praktik mengajar teori ini dilaksanakan disemua mata 

pelajaran yang diampu. Dari keempat mata pelajaran yang diampu oleh 

mahasiswa praktikan semuanya harus diberikan penyampaian landasan 

teori terlebih dahulu sebulum siswa melakukan praktik, akan tetapi dari 

keempat mata pelajaran yang ajarkan hanya satu mata pelajaran yang 

diberikan kesempatan untuk mahasiswa praktikan mengampu praktik 

karena keterbatasan waktu PPL yang ada. Dalam mata pelajaran 

Hidangan Kesehatan mahasiswa praktikan memberikan materi berupa 

teori sebanyak 2 kali tatap muka. Dalam mata pelajaran F&B Service, 

materi teori diberikan sebanyak 1 kali tatap muka. Dalam mata pelajaran 



13 

 

komunikasi teori diberikan 1 kali tatap muka. Sedangkan untuk mata 

pelajaran Makanan Kontinental, mahasiswa praktikan memberikan materi 

teori sebanyak 2 kali tatap muka termasuk pengantar praktik yang berupa 

pembahasan jobsheet.  

Selama kegiatan praktik mengajar teori ini guru pembimbing 

memberikan sepenuhnya kepada mahasiswa dalam penyampaiaan 

teorinya namun sebelum dan sesudah pelaksanaan proses pembelajaran 

mahasiswa praktikan selalu melakukan konsultasi serta diberikan 

evaluasi. Namun pembimbing juga melihat secara penuh dan juga sekilas 

pembelajaran yang dilakukan mahasiswa praktikan agar guru 

pembimbing dapat mengamati dan menilai mahasiswa praktikan, serta 

memberikan saran dan kritik bagi praktikan sehingga praktikan dapat 

lebih baik pada pertemuan selanjutnya.  

 

2) Kegiatan mengajar praktikum 

Setelah kegiatan mengajar teori dan setelah menerima masukan 

dan saran dari guru pembimbing mahasiswa praktikan mulai mengajar 

materi praktik. Pembelajaran praktik ini dilakukan seteleh mahasiswa 

praktikan memberikan jobsheet/ LKS kepada siswa dan menjelaskan 

secara detail. Mahasiswa praktikan mengampu 4 mata pelajaran yang 

salah satu mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran praktik. 

Dalam pelaksanaan praktik ini mahasiswa praktikan dibantu oleh guru 

pembimbing karena dalam proses pengawasan membutuhkan intensitas 

yang lebih daripada pembelajaran teori.  

Proses pembelajaran praktik memberikan pembelajaran kepada 

mahasiswa praktikan guna menyelesaikan masalah dalam sebuah job. 

Tidak jarang ketika siswa melakukan praktik terdapat kesalahan yang 

ditanyakan kepada mahasiswa praktikan yang dalam hal ini menjadi 

instruktur praktik. Dalam proses pembelajaran praktik peserta dituntuk 

untuk bekerja secara cermat, tapat dan cepat. Karena metede penilaian 

yang diambil tidak hanya menyelesaikan job, namun juga kecepatan 

dalam menyelesaikan. Proses pembelajaran praktik dilaksanakan sampai 

akhir pelaksanaan PPL di SMK PGRI 1 Sentolo. 

 

b. Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran 

Evaluasi dan penilaian yang diterapkan disesuaikan dengan materi 

yang diberikan. Evaluasi secara umum karena mapel yang diampu oleh 

Gambar2. Siswa sedang melakukan praktikum 
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mahasiswa praktikan merupakan praktik maka penilaian menggunakan 

portofolio laporan praktik dan evaluasi akhir namun ada beberapa penilaian 

harian berdasarkan evaluasi pemberian materi.  

Untuk mata pelajaran Makanan Kontinental penilaian yang diambil 

berdasarkan evalasi materi teori berupa ujian tulis dan potofolio hasil praktik. 

Untuk mata pelajaran F&B Service penilaian juga menggunakan evaluasi 

harian tertulis. Sedangkan pada mata pelajaran yang lainnya karena 

keterbatasan waktu mengajar belum dilakukan pengambilan nilai secara tetulis 

hanya penilaiaan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan non tertulis yang dijawab 

secara sepontan oleh siswa.  

Dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), sebagai batas 

minimal indikator pemahaman siswa dibuatlah sebuah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Adapun KKM untuk mata pelajaran HK, F&B Service, MK, 

KOM adalah 75 (Tujuh Puluh Lima). Untuk mengetahui siswa itu telah 

memahami materi secara baik atau tidak digunakanlah suatu evaluasi. Sehingga 

nanti pada akhirnya kita dapat menentukan siswa tersebut dapat lulus atau harus 

melakukan pengulangan (remedial).  

Aspek-aspek penilaian yang diambil untuk mata pelajaran MK yakni 

terdiri dari 2 aspek teori dan praktek. Karena sebelum praktik siswa diberikan 

materi teori maka mahasiswa praktikan melakukan evaluasi berupa pemberian 

soal tertulis dari materi yang disampaikan. Sementara untuk aspek praktik 

adalah penilaian yang diambil berdasarkan hasil praktik yang terdiri dari 3 

unsur, yaitu kebenaran dan kecepatan, laporan sementara dan laporan resmi 

hasil praktik. Sedangkan untuk mata pelajaran teori yang tidak dilakukan 

praktik evaluasi hanya dilakukan dengan ulangan tes tertulis. 

Untuk daya serap terhadap materi pembelajaran yang diambil dari 

hasil evaluasi dihitung berdasarkan nilai dari hasil evaluasi, frekuensi atau 

banyaknya nilai yang mendapatkan nilai tersebut dan dicari prosentasenya. 

Formula atau rumus untuk mencar daya serap adalah:  

 

 

Untuk lebih lengkapnya akan disajikan dalam tabel analisis daya serap 

dari masing-masing mata pelajaran di halaman lampiran. 

Dari data perhitungan yang mahasiswa lakukan diperolah bahwa daya 

serap siswa rata-rata kelas XII JB dalam menerima materi pembelajaran 

Makanan Kontinental adalah 71%, untuk XII JB dalam menerima materi 
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pembelajaran F&B Service 100%, sedangkan pada kelas XI JB dalam 

menerima materi pembelajaran Makanan Kontinental adalah 100%. Hal ini 

berarti kelas XI dan XII JB dapat dikatakan bahwa tuntas dalam pembelajaran, 

karena lebih dari angka prosentase 65% (Depdiknas, Effendi, 2007:5). 

Untuk data penilaian dan evaluasi dan analisis daya serap secara 

lengakap dapat dilihat dilampiran. 

 

c. Program Tambahan 

Program tambahan merupakan agenda yang dilakukan mahasiswa 

praktikan diluar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) formal. Selama melakukan 

PPL di SMK PGRI 1 Sentolo Mahasiswa membantu jajaran pengurus Sekolah 

untuk melaksanakan program-program penunjang pembelajaran, diantaranya: 

1. Tonti dan Drumband 

Tonti dan drumband merupakan program sekolah yang 

dilaksanakan sebagai salah satu agenda mempersiapkan pawai untuk 

memerihkan peringatan hari kemerdekaan. Mahasiswa praktikan bertugas 

mendampingi siswa dalam latihan. Latihan dilaksanakan setiap hari seusai 

jam sekolah atau mengambil jam akhir sekolah, akan tetapi khusus latihan 

drumband terkadang mengambil jam sekolah pada pagi hari. Pada 

pelaksanaan pawai mahasiswa praktikan bertugas mendampingi sepanjang 

perjalanan pawai. Kegiatan ini berlangsung hingga minggu ke 2 sejak 

mahasiswa praktikan diterjunkan. Pelaksanaan pawai dilaksanakan 1 hari 

pada tangal 19 Agustus 2015. 

 

C. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 

Dari rencana program PPL yang telah disusun dalam matriks program 

PPL, secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya tidak lepas dari hambatan-hambatan, baik hambatan yang datang 

dari dalam maupun dari luar. Bertolak dari matrikulasi yang dibuat didalam 

rencana pelaksanaan mahasiswa praktikan telah melaksanakan praktik sebanyak 

163 jam atau telah terlakasana sebanyak 12% dari 100% yang ditargetkan yaitu 

128 jam.  

 

1. Analisis Hasil Persiapan Mengajar 

Pada proses persiapan mengajar mahasiswa praktikan pertama kali 

melakukan observasi sekolah, dan pembelajaran di kelas. Dari hasil observasi 

yang diperoleh berupa data, secara umum tidak ada hambatan dalam 
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pelaksanaan Proses Pembelajaran. Mahasiswa hanya tinggal menyiapkan 

metode dan media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan hasil 

belajar. 

Persiapan selanjutnya adalah menyiapkan portofolio administrasi 

guru untuk mata pelajaran HK, F&B Service, MK, KOM yang meliputi 

Perhitungan Minggu Efektif, Silabus, RPP, Materi Pembelajaran, dan lain 

sebagainya. Secara keseluruhan dalam persiapan mengajar tidak mengalami 

kendala yang serius. Persiapan mengajar diselesaikan sebelum pelaksanaan 

Kegiatan Belajar Mengajar, hal ini dimaksudkan agar dalam penyiapan materi 

lebih matang dan tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. 

2. Analisis Hasil Pelaksanaan Mengajar  

Pelaksanaan Praktik Mengajar dilakukan sebanyak 8 kali tatap muka 

untuk seluruh mata pelajaran yang diampu oleh mahasiswa praktikan dengan 

analisa hasil sebagai berikut: 

a. Kelas XII JB 

Praktik mengajar dilekas XII JB adalah mengajar mata pelajaran 

Hidangan Kesehatan, F&B Service, dan Makanan Kontinental. Selama 

pelaksanaan PPL Kegiatan Belajar Mengajar telah terlaksana sebanyak 4 

kali tatap muka dari yang sebelumnya tidak direncanakan. Pertemuan 

mengajar kelas XII JB terlaksana karena adanya kegiatan dari guru 

pembimbing di luar kelas yang menyebabkan guru pembimbing tidak dapat 

mengajar secara penuh, sehingga mahasiswa praktikan diminta untuk 

menggantikan mengajar secara terbimbing, dengan guru pembimbing, 

membimbing dengan waktu sekilas. Secara umum pelakasanaan KBM di 

kelas XII JB tidak mendapat kendala yang berarti. Kendala yang muncul 

adalah kendala yang datang dari siswa dan beberapa alat pembelajaran 

dikelas yang kurang memenuhi. 

Diakhir pertemuan mahasiswa melakukan evaluasi pembelajran dan 

menghitung analiss daya serap, dari data yang dihasilkan adalah 72% untuk 

Kompetensi Dasar Pembelajaran Makana Kontinental dan 100% untuk 

Kompetensi Dasar Pembelajaran F&B service . Hal ini berarti siswa kelas 

XII JB telah tuntas menerima materi pembelajran yang diberikan 

b. Kelas XI JB 

Praktik mengajar dikelas XI JB adalah mengajar mata pelajaran 

Makanan Kontinental. Selama kegiatan PPL pelaksanaan Kegiatan Belajar 

Mengajar telah terlaksana sebanyak 3 kali pertemuan. Selama 3 kali 

pertemuan materi yang diajarkan sesuai Portofolio persiapan mengajar 
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yang telah dibuat sebelumnya. Secara umum pelaksanaan KBM, 

mahasiswa tidak menemukan kendala yang berarti, kendala yang muncul 

berasal dari siswa yang kurang dapat fokus menerima materi. Diakhir 

pertemuan mahasiswa selalu melakukan evaluasi berupa pemberian pretest 

untuk mengetahui ketercapaina tujuan pembelajaran. 

Diakhir pertemuan mahasiswa melakukan evaluasi pembelajaran 

secara umum dan mendapat hasil berupa analisa daya serap. Untuk kelas 

XI JB dengan mata pelajaran Kontinental sebanyak 100% dan dapat 

dikatakan tuntas dalam mengikuti pelajaran. 

c. Kelas X JB 

Praktik mengajar dikelas X JB adalah memberikan materi tentang 

Komunikasi dan Pelayanan Jasa. Selama PPL berlangsung mahasiswa telah 

melakukan 1 kali tatap muka dari 3 kali tatap muka yang direncanakan, 

ketidak terlaksananya pembelajaran dikarenkan pelaksanaan pembelajaran 

pada jam terakhir sehingga pada jam tersebut sering di gunakan untuk latihan 

drumband dan toti untuk mempersiapkan untuk pawai peringatan hari 

kemerdekaan. Secara umum mahasiswa tidak menemukan kendala dalam 

pelaksanaan KBM.  

Diakhir pertemuan mahasiwa praktikan tidak melaksanakan evaluasi 

secara tertulis dan menyeluruh ke semua siswa dikarenakan jam pelajaran 

yang terbatas dan jumlah siswa yang mengikuti pelajaran juga terbatas karena 

sebagian besar mengikuti agenda persiapan perayaan hari kemerdekaan. 

 

3. Refleksi Hasil Persiapan dan Pelaksanaan Praktik Mengajar  

Berdasarkan hasil pengalaman selama melaksanakan PPL, secara umum 

mahasiswa tidak menemui hambatan yang berarti. Mahasiswa lebih banyak 

menemui kesulitan dalam manajemen kelas dibandingkan penguasaan materi. 

Oleh karena itu, mahasiswa harus memperdalam dan mengasah kemampuan 

manajemen kelas supaya lebih mampu untuk mengatur kelas sehingga kegiatan 

belajar mengajar dapat dilakukan secara kondusif. 

 

4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PPL 

Secara umum, mahasiswa tidak mengalami hambatan yang berarti. 

Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan belajar menjadi guru yang baik, 

dibawah bimbingan guru pembimbing dan bapak ibu guru di jurusan jasa Boga 

khususnya dan bapak ibu guru seluruh jurusan pada umumnya. Hambatan-
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hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PPL antara lain sebagai 

berikut: 

a. Dalam kegiatan PPL hambatan paling sering datang dari siswa, seperti adanya 

beberapa siswa yang bersikap kurang sopan dan kurang memperhatikan 

pelajaran. 

b. Jadwal kegiatan PPL yang bersamaan dengan bulan perayaan kemerdekaan 

Indonesia sehingga banyak siswa yang tidak masuk kelas karena sibuk 

mempersiapkan perayaan kemerdekaan. 

c. Tingkat kecepatan pemahaman siswa yang berbeda-beda dalam menguasai 

materi yang diberikan. 

d. Siswa yang kurang kooperatif dalam pengumpulan tugas maupun laporan 

praktik sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan dan berpengaruh 

terhadap hasil evaluasi. 

e. administrasi mengajar disebabkan karena mahasiswa praktikan kurang 

memahami tentang keperluan administrasi yang wajib dimiliki oleh seorang 

guru. Pembuatan RPP, Prosem, Prota, dan kelengkapan buku administrasi 

guru yang lain kurang dipahami oleh praktikan. 
 

5. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PPL 

Dalam mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan PPL 

mahasiswa harus bersegera untuk mngatasinya, salah satunya adalah 

berkonsutasi dengan guru pembimbing ataupun dosen pembimbing lapangan. 

Dari hambatan yang muncul mahasiswa memberikan solusi sebagai berikut: 

a. Sikap siswa yang kurang mendukung pelaksanaan KBM terjadi pada siswa 

yang tidak memperhatikan saat diberi penjelasan teori maupun praktek 

sehingga sebagian siswa mendapat nilai dibawah standar kompetensi. Untuk 

mengatasi hambatan tersebut, hal yang telah dilakukan adalah menegur dan 

mengingatkan siswa tentang pentingnya memperhatikan saat penjelasan 

materi. 

b. Tingkat kecepatan pemahaman siswa dalam menerima materi yaitu sangat 

berbeda antara yang satu dengan jjyang lainnya, mengingat sekolah SMK 

PGRI 1 Sentolo merupakan sekolah swasta, dan jurusan jasa boga merupakan 

jurusan yang belum terakreditasi. 

c. Saat kondisi alat praktik yang kurang memadai baik dalam jumlah maupun 

kualitas, mahasiswa praktikan menyelesaiakan masalah tersebut dengan 

membuat kelompok-kelompok yang mana dalam setiap kelompok harus 
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bergantian praktik mandiri dan semua siswa harus bisa mempraktikan job 

yang dikerjakan. 

d. Penyiapan administrasi pengajaran dilakukan dengan mempelajari contoh-

contoh yang telah ada, dan disesuaikan dengan materi diklat yang akan 

diberikan. Setelah itu berkoordinasi dengan guru pembimbing dan melakukan 

pelaporan terhadap apa yang telah dikerjakan. 

 

 

 


