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BAB II  

PERSIAPAN, PELAKSANAAN dan ANALISA HASIL 

 

A. Persiapan PPL 

Persiapan merupakan tahap pertama yang harus dilakukan untuk 

mengawali suatu kegiatan agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar 

sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan PPL juga tak terlepas dari tahap 

perencanaan, bahkan mahasiswa praktikan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari 

sebelum memulai PPL, persiapan tersebut meliputi Pengajaran Mikro pada 

semester sebelum PPL, Pembekalan PPL, Observasi dan Persiapan mengajar. 

Penjelasan lebih lanjut dari persiapan-persiapan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Pengajaran Mikro 

Pengajaran mikro merupakan sebuah mata kuliah yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PPL. Dalam mata kuliah 

ini, mahasiswa diberi materi tentang cara mengajar yang baik dan persiapan 

yang harus dilakukan sebelum mengajar. Selain itu, mahasiswa juga 

melakukan simulasi pembelajaran pada saat kuliah Mikro dan yang sebagai 

siswa adalah teman sendiri dalam kelas Mikro tersebut. Hal ini dilakukan 

untuk menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa dalam berbicara di depan 

siswa dan memberikan gambaran bagaiamana suasana kelas nantinya. Praktik 

Pengajaran Mikro meliputi latihan menyusun RPP, latihan menyusun 

kompetensi dasar mengajar dan latihan kompetensi kepribadian dan sosial 

yang terintregrasi. Keterampilan yang diajarkan dan dituntut untuk dimiliki 

oleh setiap mahasiswa yaitu berupa keterampilan yang berhubungan dengan 

persiapan menjadi seorang calon guru yang baik, keterampilan yang harus 

dimiliki meliputi teknik membuka kelas, cara berkomunikasi di dalam kelas, 

menguasai kelas, dan bagaimana cara menutup kelas. 

2. Pembekalan PPL 

Melalui pembekalan ini, mahasiswa mendapatkan informasi dan 

bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi di Sekolah, 

sehingga mahasiswa akan memperoleh gambaran tentang program yang akan 

dilakukan di Sekolah. Adapun pelaksanaan pembekalan PPL dilaksanakan 

oleh DPL PPL masing-masing kelompok PPL. 

3. Observasi Pembelajaran di Kelas 

Dalam observasi pembelajaran di kelas, mahasiswa diharapkan 

memperoleh gambaran yang terjadi di Sekolah tempat PPL akan 

dilaksanakan. Observasi pembelajaran dikelas ini mahasiswa mengamati 
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bagaimana KBM berlangsung, guru dalam menyampaikan materi, perangkat 

pembelajaran dan bagaimana siswa dalam mengikuti pembelajaran. Melalui 

observasi ini mahasiswa juga diharapkan mengetahui dan memperoleh 

pengalaman awal mengenai tugas-tugas seorang guru di sekolah.  

Hasil observasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

No  Aspek yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A Perangkat Pembelajaran  

1. Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 

2. Silabus Ada. 

3. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Ada. 

B Proses Pembelajaran  

1. Membuka pembelajaran Ada pembukaan, siswa mengucapkan salam 

untuk guru. Guru menanyakan apa ada yang 

tidak hadir, dan alasannya tidak hadir. Siswa 

diberi ilustrasi tentang materi yang akan di 

berikan. 

2. Penyajian materi Guru menjelaskan sedikit tentang materi gaya 

bernyanyi lagu daerah dengan teknik vokal 

unisono yang akan dipraktikan, lalu siswa di di 

koordinir untuk berdikusi kelompok, kemudian 

siswa mempresentasikan ataupun praktek 

individu 

3. Metode pembelajaran Ceramah, tanya jawab.diskusi, presentasi, 

berlatih bersama, dan  praktek bernyanyi. 

4. Penggunaan bahasa Menggunakan bahasa Indonesia campur bahasa 

Jawa 

5. Penggunaaan waktu Tepat, on time. Awal pembahasan, dan akhir 

penugasan. 

6. Gerak Berjalan memutar kelas untuk lebih komunikatif 

dengan siswa. 

7. Cara memotivasi siswa Dengan pancingan, dan penjelasan lebih rinci. 

Juga membantu siswa jika ada kesulitan. 

8. Teknik Bertanya Memberikan simulasi dulu agar siswa menanya. 

9. Teknik penguasaan 

kelas 

Baik, moving di dalam kelas. Tidak hanya pada 

satu tempat. 

10. Penggunaan media Buku kurikulum 2013, laptop,lcd, dan instrumen 

keyboard 

11. Bentuk dan cara 

evaluasi 

Membenarkan jika ada siswa yang salah. 

12. Menutup pelajaran Saat menutup pelajaran, guru mengingatkan 

tentang tugas, berdoa bersama karena Jam 

terakhir, dan siswa member salam kepada guru. 

C Perilaku Siswa  

1. Perilaku siswa di dalam 

kelas 

Tenang, dapat dihandle, bergurau pada 

waktunya. 

2. Perilaku siswa di luar 

kelas 

Ramai, baik, menyapa guru jika bertemu, dan 

bertanya jika ada kusilitan di luar KBM 
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4. Persiapan Mengajar  (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar setiap guru harus 

membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terlebih dahulu. 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran ini berisi materi yang akan 

disampaikan kepada siswa, metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang 

guru, dan teknik pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses belajar 

mengajar. Pembuatan RPP sangat membantu guru dalam penyampaian materi 

di kelas, yaitu sebagai pedoman atau acauan sehingga proses kegiatan belajar 

mengajar dapat tersusun dengan rapi dan berjalan secara efektif dan efisien. 

 

B. Pelaksanaan PPL 

Dalam melaksanakan kegiatan PPL, mahasiswa praktikan diberi tanggung 

jawab untuk mengelola kegiatan pembelajaran dalam suatu kelas, namun tetap 

dalam bimbingan dan pengawasan guru mata pelajaran. Kegiatan PPL diawali 

dengan observasi kelas yang akan diajar, kemudian dilanjutkan PPL mandiri oleh 

mahasiswa. Kelas yang diampu adalah kelas VIII A,B,C,D, dan E dengan jumlah 

siswa masing-masing kelas 34 siswa. 

a. Praktik Mengajar Terbimbing 

Praktik mengajar terbimbing merupakan praktik mengajar dalam 

suatu kelas yang didampingi oleh guru pembimbing. Mahasiswa praktikan 

menyampaikan materi di depan kelas, sedangkan guru pembimbing duduk 

dibelakang mengamati mahasiswa yang sedang menyampaikan materi di 

kelas. Dengan demikian, guru pembimbing dapat mengamati penampilan 

dan materi yang disampaikan oleh mahasiswa praktikan, sehingga guru 

pembimbing dapat memberikan kritik dan saran kepada mahasiswa. 

Pelaksanaan praktik mengajar terbimbing ini dilaksanakan disetiap awal  

materi yang baru, jika dalam penyampaian materi sudah tertata dengan 

rapi, pertemuan selanjutnya di kelas lain dengan materi yang sama 

mahasiswa siap untuk mengelola kelas secara mandiri. 

b. Praktik  Mengajar Mandiri 

Setelah praktik mengajar terbimbing, mahasiswa praktikan mulai 

mengajar kelas secara mandiri tanpa didampingi oleh guru pembimbing. 

Praktik mengajar mandiri ini bertujuan untuk melatih keterampilan dan 

kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi dan 

mengkondisikan kelas secara profesional serta menumbuhkan rasa percaya 

diri mahasiswa ketika mengajar tanpa didampingi oleh guru pembimbing. 
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Dalam mengajar mandiri, mahasiswa praktikan mengajar materi yang 

sebelumnya sudah diamati oleh guru pembimbing, sehingga materi yang 

disampaikan sudah tertata dengan rapi. Proses pembelajaran dilakukan di 

dalam ruang kelas dengan menggunakan media proyektor dan white board. 

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai pedoman RPP yang telah disusun 

dan dikonsultasikan kepada guru pebimbing. 

Dalam proses pembelajaran di kelas, mahasiswa berusaha 

menciptakan proses belajar yang menarik. Selain itu, terkadang ada 

segelintir siswa yang sering ribut dapat mengganggu kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Kondisi seperti ini secepatnya diatasi oleh mahasiswa 

praktikan yaitu dengan cara menegur siswa yang ribut kemudian 

memberikan beberapa pertanyaan tentang materi yang telah dibahas. 

Ketika siswa tersebut tidak bisa menjawab, mahasiswa praktikan akan 

mengkritik tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Siswa akan 

merasa malu karena tidak bisa menjawab dan mengerti betapa pentingnya 

mendengarkan penjelasan materi yang guru sedang sampiakan. Dengan 

demikian, siswa tersebut kembali memperhatikan pelajaran yang sedang 

berlangsung. 

c. Umpan Balik dari Guru Pembimbing 

Kesuksesan dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 

tentunya tak terlepas dari pengawasan pembimbing, baik pembimbing dari 

pihak Universitas maupun dari pihak SMP Negeri 4 Yogyakarta. Untuk 

pembimbing dari pihak Universitas dilakukan di sekolah, yaitu SMP 

Negeri 4 Yogyakarta, dosen pembimbing menanyakan apakah ada 

kesulitan yang dihadapi dan memberikan saran-saran kepada mahasiswa 

praktikan. Sedangkan guru pembimbing senantiasa memantau serta 

memberikan kritik dan saran, serta pemecahan masalah. Umpan balik ini 

dilaksanakan setelah pelaksanaan KBM dan pada saat mengalami 

kesulitan. 

d. Evaluasi dan Penilaian 

Setelah melakukan praktik mengajar, tentu saja ada evaluasi dan 

pengambilan nilai tentang materi yang telah disampaikan kepada peserta 

didik. Evaluasi dan penilaian dilakukan selama 6 hari dengan kelas yang 

berbeda dari tanggal 2 september sampai 7 september. Penilaian yang 

dilakukan adalah siswa menyanyikan lagu wajib secara berkelompok. 
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C. Analisis Kegiatan PPL 

Berdasarkan pelaksanaan praktik mengajar di kelas dapat disampaikan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Konsultasi secara berkesinambungan dengan guru pembimbing sangat 

diperlukan demi lancarnya pelaksanaan mengajar. Banyak hal yang dapat 

dikonsultasikan dengan guru pembimbing, baik materi, RPP, metode maupun 

media pembelajaran yang paling sesuai dan efektif  dilakukan dalam 

pembelajaran kelas. 

2. Metode yang disampaikan kepada siswa harus bervariasi sesuai dengan 

tingkat pemahaman siswa, sehingga tidak terkesan monoton dan akan lebih 

lebih menarik perhatian siswa. 

3. Memberikan evaluasi baik secara lisan maupun tertulis dapat menjadi umpan 

balik dari peserta didik untuk mengetahui seberapa banyak materi yang telah 

disampaikan dapat diserap oleh peserta didik. 

4. Pemberian motivasi kepada setiap siswa sangat penting untuk membangkitkan 

minat belajar siswa. 

5. Lebih melakukan pendekatan kepada siswa yang kurang memperhatikan 

disaat KBM berlangsung dan memberikan bimbingan secara intensif kepada 

siswa yang belum bisa mengikuti materi pembelajaran.  

Dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh mahasiswa 

praktikan, secara umum mahasiswa tidak banyak mengalami hambatan yang 

berarti dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Justru mahasiswa 

memperoleh pengalaman mengajar dan dapat merasakan bagaiamana seorang 

guru bekerja dengan sesungguhnya. Hal tersebut tidak terlepas dari bimbingan 

guru yang selalu membimbing mahasiswa praktikan dengan memberikan saran 

dan kritik yang membangun bagi mahasiswa. Walaupun secara umum kegiatan 

PPL tidak banyak ditemui hambatan, namun ada beberapa permasalahan dalam 

kegiatan pembelajaran yang jika tidak diselesaikan secara cepat dapat 

menghambat kegiatan KBM. 

Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan 

PPL  dan usaha untuk mengatasinya adalah sebagai berikut: 

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan PPL 

Dalam pelaksanaan PPL terdapat beberapa hal yang dapat menghambat 

jalannya kegiatan tersebut. Beberapa hambatan tersebut antara  lain : 

a. Hambatan Secara Umum 
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Pelaksanaan PPL terkadang tak seperti yang diharapkan, terkadang ada 

beberapa permasalahan yang dapat menghambat kegiatan KBM 

berlangsung, seperti 

1) Penguasaan kelas merupakan masalah yang harus dikendalikan oleh 

seorang guru. Bagi mahasiswa praktikan, pertama kali mengajar 

merupakan pengalaman baru bagi seorang mahasiswa praktikan, 

apalagi pengalaman mengajar kelas cukup berbeda dengan pengajaran 

mikro dimana siswa yang dihadapi adalah siswa SMP yang dalam 

masa pencarian jati diri. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut, 

mahasiswa praktikan melakukan konsultasi dengan guru pembimbing 

dan mahasiswa juga bersikap lebih tegas dalam pengelolaan kelas. 

2) Dalam setiap kelas terdiri dari siswa-siswa yang berasal dari latar 

belakang yang berbeda dan memiliki tingkah laku yang berbeda pula. 

Apalagi seorang anak yang duduk di bangku SMP sedang mencari jati 

dirinya masing-masing, mencari perhatian dari lingkungan sekitarnya. 

Dari kondisi tersebut, dalam setiap kelas terdapat siswa-siswa yang 

mencari perhatian saat KBM berlangsung, seperti bermain sendiri, dan 

membuat keributan yang dapat mengganggu teman lainnya. 

3) Ada beberapa anak yang kesulitan menyerap materi materi seni musik. 

b. Hambatan  Khusus Proses Belajar Mengajar 

Perlengkapan dalam setiap kelas untuk menunjang KBM sudah 

lengkap dan bagus. Hanya saja, untuk keyboard di ruang praktik ada 

beberapa tuts yang rusak sehingga sedikit mengganggu. 

2. Usaha Mengatasi 

Usaha yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan dalam mengatasi 

hambatan tersebut yaitu: 

a. Konsultasi dengan guru pembimbing  

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kelas, mahasiswa 

berkonsultasi dengan guru pembimbing yang jauh lebih berpengalaman 

dari mahasiswa. Melalui konsultasi ini, mahasiswa belajar dari 

pengalaman guru dan melakukan sesuai apa yang disarankan oleh guru 

pembimbing. 

b. Improvisasi, Kreatif dan Inovatif 

Menghindari rasa jenuh yang dialami oleh siswa ketika pembelajaran 

berlangsung, maka mahasiswa praktikan menciptakan pembelajaran yang 

menarik perhatian para siswa. Mahasiswa praktikan harus lebih kreatif dan 

inovatif dalam menciptakan pembelajaran. inovasi dan kekreatifitasan 
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mahasiswa, improvisasi terkadang juga dilakukan oleh mahasiswa dalam 

proses belajar mengajar. Hal tersebut bertujuan agar KBM tidak berjalan 

monoton, improvisasi tersebut seperti diselingi topik yang menarik dan 

diselingi dengan humor agar siswa tidak tegang. 

 

c. Bersikap lebih tegas 

Untuk mengatasi siswa yang kurang memperhatikan saat pelajaran 

berlangsung, mahasiswa praktikan harus lebih tegas dalam menegur siswa 

yang berbuat gaduh. Hal tersebut dilakukan agar siswa yang ditegur 

merasa jera dan bahwa perbuatan atau kegaduhan yang dibuatnya tersebut 

mengganggu siswa yang lain. Sehingga proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan dapat diterima oleh 

siswa dengan baik. 

d. Melakukan pendekatan yang intesif 

Agar semua siswa dapat memahami materi yang sedang diajarkan, 

mahasiswa praktikan harus melakukan pendekatan yang intensif kepada 

setiap siswa. Terlebih lagi kepada siswa yang minat atau bakatnya sedikit 

kurang dalam musik, karena tidak semua siswa dapat menyerap materi 

secara cepat. Sehingga peran guru dalam membimbing dan menyampaikan 

materi harus ekstra intensif agar materi yang disampaikan dapat diterima 

dengan baik oleh siswa. 

 

e. Memotivasi siswa 

Selain itu mahasiswa praktikan juga memberikan motivasi kepada 

siswa agar lebih giat belajar. Motivasi-motivasi tersebut disesuaikan 

dengan materi yang sedang diajarkan, menyampaikan manfaat 

mempelajari materi yang sedang disampaikan. Hal tersebut diharapkan 

dapat menumbuhkan ketertarikan siswa dalam mempelajari materi. 

 

d. Pelaksanaan Program Kerja PPL individu 

Pada program  kerja ini saya bekerjasama dengan teman praktikan  

jurusan, memberikan pendampingan ektra kulikuler paduan suara di 

SMPN 4 Yogyakarta. Dengan rincian sebagai berikut: 

a) Pendampingan Ektrakulikuler Paduan Suara  

Tujuan: Mendampingi paduan suara agar siswa lebih terarah dari segi 

penguasaan teknik-teknik dasar paduan suara. 
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Jenis Kegiatan  : Program individu 

Objek/ Sasaran  : Siswa SMP N 4 Yogayakarta 

Metode   : Observasi 

Jumlah Jam  : 18 jam. 

Tempat pelaksanaan : SMPN 4 Yogyakarta 

Peran Mahasiswa : Mendampingi pengiring lagu dalam paduan 

suara. 

Waktu Pelaksanaan : 11 Agustus – 15 september 

Biaya   : - 

Sumber Dana  : - 

Deskripsi Kegiatan : Pelaksanaan pendampingan ektrakulikuler 

paduan suara,  dimulai dari observasi dan pelatihan sebelum PPL 

dalam acara purnawiyata siswa SMPN 4 Yogyakarta.  

Setelah observasi dan pelatihan itu, saya dan juga teman sejurusan 

saya mempunyai gagasan untuk membuat progam pendampingan 

dalam pelatihan ekstra paduan suara, karena dalam prosesnya selama 

ini masih banyak kekurangan dalam segi pengenalan teknik dasar 

untuk menguasai paduan suara . 

Hasil yang Dicapai : Program dapat terealisasi dengan baik 

Faktor Pendukung : Ruangan dapat mudah dipakai dan ada   

instrumen keyboard sebagai pendukung 

penguasaan materi lagu. 

Faktor Penghambat : ketidak seriusan siswa menjadi hambatan 

dalam berlatih. 

Penanggung jawab : Akbar Andrian Syah dan Betha Cendhikia 

Puruhita 

b) Pelatihan Gitar Dasar 

Tujuan: Sebagai pembelajaran tentang tata cara bermain gitar dengan 

dengan benar. 

Jenis Kegiatan  : Program individu  

Objek/ Sasaran  : Siswa SMP N 4 Yogyakarta 

Metode   : Observasi 

Jumlah Jam  : 10 jam. 

Tempat pelaksanaan : SMPN 4 Yogyakarta 

Peran Mahasiswa : Pelaksana dan Pembuat. 

Waktu Pelaksanaan : 9 Agustus – 6 Agustus 

Biaya   : Rp 40.000,00 
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Sumber Dana  : Pribadi 

Deskripsi Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan awal sebelm membuat 

progam ini karena minat siswa yang besar untuk belajar gitar. Dalam 

pelatihan gitar dasar, saya melatih mengenai teknik-teknik dasar, 

akord-akord dasar dalam bermain gitar dan juga memberi pengertian 

mengenai anatomi gitar 

Hasil yang Dicapai            :  Program dapat terealisasi dengan baik 

Faktor Pendukung             : Minat belajar siswa tinggi 

Faktor Penghambat       : fasilitas gitar disekolah sangat tebatas 

Penanggung jawab       : Akbar Andrian Syah 

 


