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BAB II 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 

 

A. Persiapan Program Kerja PPL 

 Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, dibutuhkan persiapan demi 

kelancaran kegiatan PPL. Adapun persiapan yang dilakukan mahasiswa 

sebelum melaksanakan kegiatan PPL adalah sebagai berikut: 

1. Pengajaran Mikro (Micro Teaching) 

 Guru sebagai tenaga professional bertugas merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu 

pengembangan, dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan 

profesionalitasnya. 

 Fungsi guru adalah sebagai pendidik, pengajar pembimbing, 

pelatihan.Pengembangan program, pengelolaan program, dan tenaga 

professional. Tugas dan fungsi guru tersebut menggambarkan kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru yang professional .oleh karena itu, para guru 

harus mendapatkan bekal yang memadai agar dapat menguasai sejumlah 

kompetensi yang diharapkan tersebut, baik melalui preservice maupun 

inservice training.Salah satu bentuk preservice training bagi guru tersebut 

adalah dengan melalui pembentukan kemampuan mengajar (teaching 

skill) baik secara teoritis maupun praktis.Secara praktis bekal kemampuan 

mengajar dapat dilatihkan melalui kegiatan microteaching atau pengajaran 

mikro (Panduan Pengajaran Mikro, UNY PRESS). 

 Pengajaran mikro merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh 

bagi mahasiswa yang akan mengambil PPL pada semester berikutnya. 

Dalam melaksanakan perkuliahan, mahasiswa diberikan materi tentang 

bagaimana mengajar yang baik serta dengan disertai praktik untuk 

mengajar dengan peserta yang akan diajar adalah teman sekelompok atau 

peer teaching. Keterampilan yang diajarkan adalah dituntut untuk dimiliki 

dalam pelaksanaan mata kuliah ini adalah berupa ketrampilan-ketrampilan 

yang berhubungan dengan persiapan menjadi seorang calon guru atau 

pendidik. 
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2. Pembekalan PPL 

Pembekalan PPL merupakan salah satu persiapan PPL yang bertujuan agar 

mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan PPL 

yang akan dilaksanakan. Pada pembekalan PPL, mahasiswa diberi 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan PPL, seperti mekanisme 

pelaksanaan PPL di sekolah, teknik pelaksanaan PPL dan teknik untuk 

menghadapi sekaligus mengatasi permaslahan yang mungkin terjadi 

selama pelaksanaan PPL. 

3. Observasi Sekolah 

 Observasi lingkungan sekolah pertama dilaksanakan pada tanggal 

15 Maret 2014.Kegiatan observasi lingkungan bertujuan untuk 

mengetahui keadaan sarana prasarana sekolah maupun hubungan antar 

komponen sekolah yang terdapat didalamnya.Selain itu observasi juga 

bertujuan mengetahui berbagai macam kegiatan kesiswaan yang ada.Dari 

observasi ini dapat diperoleh data potensi fisik maupun potensi non-fisik 

sekolah yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program 

kegiatan PPL.Hasil observasi sekolah terlampir pada Form Observasi 

Kondisi Sekolah. 

 Pada observasi pertama sekaligus dilakukan penyerahan kelompok 

KKN-PPL kepada pihak sekolah.Setelah penyerahan dilakukan, maka 

mahasiswa melakukan observasi langsung kelingkungan sekolah termasuk 

didalamnya adalah pihak jurusan. Untuk mengarahkan kegiatan PPL 

mahasiswa mendapat masing-masing seorang guru pembimbing sesuia 

jurusan masing-masing yang akan mendampingi mahasiswa selama PPL 

berlangsung. Dengan adanya guru pembimbing ini diharapkan mahasiswa 

lebih terarah dan lebih terkontrol dalam melakukan kegiatan PPL yang 

langsung berinteraksi dengan siswa yang diampunya. 

 Selain melakukan observasi sekolah dilakukan pula observasi 

kelas. Observasi kelas dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran 

nyata tentang proses pembelajaran yang berlangsung dikelas. Dari 

observasi ini diharapkan mahasiswa bisa memperoleh suatu metode 

pembelajaran tepat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 

selama kegiatan PPL berlangsung. 

 Aspek-aspek yang diamati dalam proses pembelajaran dikelas 

antara lain membuka pelajaran, menarik perhatian peserta didik, 

menguasai materi, metode mengaktifkan siswa, metode memotifasi siswa, 

metode pembelajaran, teknik bertanya, cara menanggapi peserta didik, 
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cara untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, 

penggunaan media, sistematika penyampaian materi, bahasa dan suara, 

penampilan, penggunaan waktu dan menutup pelajaran. Hasil observasi 

kelas terlampir pada Form Observasi Pembelajaran di Kelas dan Observasi 

Peserta Dididk. 

 Dari observasi yang dilakukan ini mahasiswa mendapatkan 

gambaran utuh tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang 

berlangsung dikelas. Data-data tersebut antara lain : 

a. Proses Pembelajaran 

1) Membuka pelajaran 

Pelajaran dibuka dengan salam, doa dilanjutkan dengan presensi 

kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan apersepsi. 

2) Metode pembelajaran 

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung adalah ceramah, diskusi, simulasi dan tanya jawab. 

3) Bahan ajar 

Bahan ajar yang digunakan guru berupa buku, modul belajar serta 

jobsheet untuk mata diklat produktif. 

4) Penggunaan bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam proses belajar yang berlangsung 

adalah bahasa Indonesia namun terkadang menggunakan bahasa 

jawa. 

5) Penggunaan waktu 

Secara keseluruhan penggunaan waktu belajar mengajar sudah 

efektif. 

6) Gerak  

Gerak guru kedalam kelas adalah aktif dan mendekati siswa yang 

melakukan praktik. 

7) Cara memotifasi siswa 

Guru memberikan motivasi siswa menjadi lebih giat lagi dalam 

belajar dan memahami pelajaran yang diajarkan. 

8) Teknik bertanya 

Teknik bertanya yang digunakan guru kepada siswa yaitu setelah 

selesai diberi penjelasa, guru menanyakan kejelasan siswa secara 

langsung.Disamping itu juga diberikan soal-soal untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. 

9) Teknik penguasaan kelas 
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Penguasaan kelas bagus, guru dapat mengendalikan seluruh siswa 

sehingga perilaku siswa didalam kelas dapat terkontrol dengan 

baik. 

10) Penggunaan media 

Media yang digunakan dalam proses belajar mengajar ini adalah 

spidol, white board, dan power point. 

11) Bentuk dan cara evaluasi 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, evaluasi yang 

dilakukan berupa tugas dan uji kompetensi. 

12) Menutup pelajaran  

Pelajaran ditutup dengan review materi yang telah disampaikan 

dan evaluasi. 

b. Perilaku siswa 

1) Perilaku siswa didalam kelas 

Kadang ramai, tetapi guru dapat mengontrol siswanya. 

2) Perilaku siswa diluar kelas 

Perilaku siswa diluar kelas sopan dan tidak menunjukkan gejala 

kenakalan yang berarti. 

Selain proses pembelajaran kelas, mahasiswa juga mendapat Buku 

Kerja Guru yang harus dilengkapi untuk menunjang proses 

pembelajaran. Dalam Buku Kerja Guru terdapat: 

1) Penyusunan program 

a) Cover (sampul) 

b) Standar kompetensi/kompetensi dasar 

c) Standar kompetensi lulusan  

d) Pemetaan SK, KD dan materi pokok 

e) Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

f) Kalender pendidikan 

g) Perhitungan minggu efektif 

h) Program tahunan 

i) Rencana program semester 

j) Program penilaian 

k) Silabus 

l) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2) Pelaksanaan 

a) Daftar hadir peserta didik 

b) Agenda pembelajaran 



14 
 

c) Agenda guru 

d) Bimbingan belajar siswa  

e) Catatan khusus siswa 

3) Evaluasi 

a) Kisi-kisi penyusunan soal 

b) Soal-soal  

c) Catatan tugas siswa 

d) Daftar nilai 

e) Catatan pengembalian pekerjaan siswa 

4) Analisis hasil belajar 

a) Analisis hasil evaluasi 

b) Ketuntasan belajar 

c) Daya serap 

5) Perbaikan dan pengayakan 

a) Program perbaikan dan pengayaan 

b) Bukti pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan 

c) Hasil pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan 

d) Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan 

4. Persiapan Sebelum Mengajar 

 Persiapan sebelum mengajar pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), materi ajar, media pembelajaran, serta soal 

evaluasi.Semua persiapan didasarkan pada materi Produk Cake. Segala 

sesuatu yang yang terkait dengan materi dan persiapan yang akan 

disampaikan pada kegiatan belajar mengajarkan dikonsultasikan terlebih 

dahulu ke guru pembimbing pengampu kompetensi yang bersangkutan. 

5. Konsultasi dan Bimbingan 

 Agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, maka 

sebelum mengajar mahasiswa melakukan bimbingan dengan guru 

pembimbing tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

mengenai materi yang akandisampaikan. Selain bimbingan tentang RPP, 

mahasiswa juga menanyakan materi yang belum dipahami dan pembuatan 

Buku Kerja Guru.Selain konsultasi dan bimbingan dengan guru 

pembimbing, juga konsultasi dan bimbingan dengan Dosen Pembimbing 

Lapangan dilakukan untuk mengetahui pengalaman-pengalaman kegiatan 

PPL sebelumnya dan pemecahan masalah yang mungkin muncul selama 

kegiatan PPL. 

B. Pelaksanaan PPL (Praktik Terbimbing dan Mandiri) 
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Dalam pelaksanaan praktik mengajar, mahasiswa mendapat 

kesempatan mengajar mata pelajarn kompetensi kejuruan kelas XI, yaitu 

Produk Cake dengan guru pembimbing Dwi Eni Handayani S.Pd., dan 

Pengolahan dan Penyajian Masakan Indonesia dengan guru pembimbing Dra. 

Kurniasih.Pada kedua mata pelajaran ini mendapat kesempatan mengajar 16 

pertemuan. Pada Produk Cake setiap pertemuan yaitu 5 jam sedangkan pada 

pelajaran Pengolahan dan penyajian Masakan Indonesia setiap kali pertemuan 

7 jam.  

Pelaksanaan PPL yang dilakukan adalah Praktik Mengajar Terbimbing 

dan Praktik Mengajar Mandiri.Praktik mengajar Terbimbing artinya 

mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran didampingi dan dibimbing untuk 

memberikan materi dan pengelolaan kelas.Sedangkan Praktik Mengajar 

Mandiri artinya mahasiswa mulai praktik secara mandiri dimana guru tidak 

sepenuhnya membimbing seperti dalam Praktik Mengajar Terbimbing. 

 

1. Praktik Mengajar Terbimbing 

Guru Pembimbing 

a. Memantau proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang berlangsung 

pada saat mahasiswa praktik mengajar terbimbing 

b. Memberikan masukan dan feedback kepada mahasiswa, memberikan tips 

dan trik bagaimana menguasai kelas. Dilakukan setelah selesai KBM 

c. Membantu menjelaskan materi saat proses pembelajaran jika diperlukan 

Mahasiswa 

a. Mempersiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), materi yang 

akan diajarkan, dan media pembelajaran serta soal evaluasi 

b. Menyampaikan materi sesuai dengan RPP kepada siswa selama proses 

belajar-mengajar 

c. Melaporkan hasil KBM kepada guru pembimbing 

d. Melakukan evaluasi pembelajaran 

2. Praktik Mengajar Mandiri 

Guru Pembimbing 

a. Memantau proses KBM yang berlangsung (memastikan proses KBM 

berjalan sesuai RPP) 

b. Memberikan masukan dan feedback kepada mahasiswa mengenai metode 

pembelajaran dan teknik penguasaan kelas 

 

Mahasiswa  
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a. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar 

sesuai dengan materi yang diampu, media pembelajaran, dan soal evaluasi 

b. Menyampaikan materi sesuai dengan RPP kepada siswa selama proses 

belajar-mengajar 

c. Melaporkan hasil KBM kepada guru pembimbing 

d. Melakukan evaluasi pembelajaran 

 

C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 

Pelaksanaan kegiatan PPL mata pelajaran Produk Cake yang 

dilaksanakan di SMK N 4 Surakarta dapat berjalan dengan cukup baik.Dari 

pelaksanaan praktik mengajar yang telah dilakukan, mahasiswa dapat 

memperoleh pengalaman nyata mengenai suasan belajar-mengajar dimana 

mahasiswa berperan sebagai guru.Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan 

pengalaman mengenai pemasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi 

dalam kegiatan pembelajaran dan solusi untuk menangani permasalahan 

tersebut. 

1. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 

Berdasarkan pelaksanaan praktik mengajar dikelas dapat disampaikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Mahasiswa dapat mempelajari dan memahami hal-hal menyangkut 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan teknik penguasaan kelas 

b. Mahasiswa dapat mempelajari cara menyusun Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang baik untuk setiap pertemuan 

c. Mahasiswa mendapat pengalaman keterampilan mengajar, seperti 

pengelolaan kelas, cara mengajar yang baik, kemampuan interaksi 

yang baik dengan siswa, pengelolaan waktu, pemanfaatan fasilitas 

dalam proses belajar mengajar, penugasan siswa, dan evaluasi belajar 

siswa 

d. Mahasiswa mempelajari berbagai metode belajar yang dapat 

digunakan dalam proses belajar mengajar agar siswa tidak merasa 

bosan 

2. Refleksi Hasil Pelaksanaan PPL 

a. Hambatan dalam Pelaksanaan PPL 

Dalam melaksanakan PPL terdapat berbagai hal yang dapat 

menghambat jalannya kegiatan. Beberapa hambatan yang ada antara 

lain: 
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1) Sikap siswa yang kurang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar (KBM) secara optimal (ada siswa yang tidak 

memperhatikan pelajaran) 

2) Beberapa siswa tidak bisa kondusif saat kegiatan belajar mengajar 

sehingga mengganggu siswa lainnya 

3) Kesiapan siswa kurang untuk menerima materi, dikarenakan 

jadwal KBM diantara jam istirahat 

4) Mudahnya izin bagi siswa yang meninggalkan KBM untuk 

kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, ROHIS, PMR, atau 

organisasi lainnya sehingga tidak ikut pada saat evaluasi atau 

ulangan 

b. Usaha Mengatasinya 

1) Untuk menghadapi siswa yang tidak memperhatikan pelajaran atau 

berbicara sendiri, diberikan pertanyaan kepada siswa tersebut 

sebagai motivasi atau menyuruh siswa tersebut membacakan 

materi yang disampaikan 

2) Penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik untuk 

memacu minat siswa mengikuti materi ajar yang bersangkutan 

3) Diberikan motivasi untuk belajar giat disela-sela proses belajar 

mengajar demi mencapai cita-cita dan keinginan mereka 

4) Bagi siswa yang aktif ekstrakurikuler atau organisasi lainnya yang 

harus meminjam catatan teman agar bisa mengikuti pelajaran tanpa 

hambatan dan apabila tidak mengikuti ulangan maka diharapkan 

mengikuti ulangan susulan yang telah dijadwalkan.  


