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Assalamu’alaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin Puji syukur kehadirat Allah S.W.T

memberikan limpahan Rahmat dan Karunia

melaksakan kegiatan PPL  UNY 20

sebagai gambaran kegiatan yang telah

dihaturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 

memberikan terang sehingga dapat ber

Waktu selama kurang lebih 2,5 bulan terlewati  dengan tidak mudah, 

melelahkan, namun semua merupakan bagian dari pengalaman yang Insya Allah ke 

depannya dapat bermanfaat. PPL mengajarkan banyak hal terutama bagaimana

berorganisasi, saling memahami karakter setiap orang, dan bagaiamana 

menyelesaikan permasalahan

kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya hal itu terwujud bukan karena 

diri pribadi, tetapi banyak pihak 

menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, atas dukungan moral dan materi

2. Bapak Rochmat Wahab, MA. selaku Rektor UNY.

3. Pihak LPPM yang telah memberikan pengarahan dan bantuannya.

4. Bapak Drs. Asep Sukendar, M.Pd

Mungkid.

5. Bapak Fatchurohman

pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan

dan santun yang diajarkan

6. Ibu Dian Swandayani

yang telah diberikan walaupun singkat tetapi sangat bermanfaat dalam 

melaksanakan kegiatan PPL, serta masukan

7. Seluruh Guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Kota Mungkid yang telah b

membantu dalam kegiatan PPL

terhadap Mahasiswa PPL.

8. Seluruh peserta didik
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin Puji syukur kehadirat Allah S.W.T

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga memudahkan

kegiatan PPL  UNY 2014 dan menyelesaikan penyusunan

kegiatan yang telah dilaksanakan. Shalawat dan salam senantiasa 

dihaturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 

memberikan terang sehingga dapat berperilaku layaknya manusia sesungguhnya.

Waktu selama kurang lebih 2,5 bulan terlewati  dengan tidak mudah, 

melelahkan, namun semua merupakan bagian dari pengalaman yang Insya Allah ke 

depannya dapat bermanfaat. PPL mengajarkan banyak hal terutama bagaimana

ing memahami karakter setiap orang, dan bagaiamana 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Hingga akhirnya semua 

kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya hal itu terwujud bukan karena 

diri pribadi, tetapi banyak pihak yang telah membantu. Untuk itu say

menghaturkan banyak terima kasih kepada:

Kedua orang tua tercinta, atas dukungan moral dan materi

Bapak Rochmat Wahab, MA. selaku Rektor UNY.

Pihak LPPM yang telah memberikan pengarahan dan bantuannya.

Asep Sukendar, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Kota 

Fatchurohman, S.Pd. selaku koordinator PPL sekolah

yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta sikap ramah 

dan santun yang diajarkan.

Ibu Dian Swandayani, M.Hum. selaku dosen pembimbing  PPL atas 

yang telah diberikan walaupun singkat tetapi sangat bermanfaat dalam 

melaksanakan kegiatan PPL, serta masukan-masukannya yang membangun.

Seluruh Guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Kota Mungkid yang telah b

membantu dalam kegiatan PPL dan senantiasa menunjukkan sikap apresiatif 

terhadap Mahasiswa PPL.

Seluruh peserta didik-siswi SMA Negeri 1 Kota Mungkid yang senantiasa ramah 
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Alhamdulillahirobbil’alamin Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, yang telah

Nya sehingga memudahkan dalam

penyusunan laporan

Shalawat dan salam senantiasa 

dihaturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 

perilaku layaknya manusia sesungguhnya.

Waktu selama kurang lebih 2,5 bulan terlewati  dengan tidak mudah, 

melelahkan, namun semua merupakan bagian dari pengalaman yang Insya Allah ke 

depannya dapat bermanfaat. PPL mengajarkan banyak hal terutama bagaimana

ing memahami karakter setiap orang, dan bagaiamana 

permasalahan yang ada. Hingga akhirnya semua 

kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya hal itu terwujud bukan karena 

yang telah membantu. Untuk itu saya ingin 

selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Kota 

selaku koordinator PPL sekolah dan guru 

, serta sikap ramah 

selaku dosen pembimbing  PPL atas segala ilmu 

yang telah diberikan walaupun singkat tetapi sangat bermanfaat dalam 

masukannya yang membangun.

Seluruh Guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Kota Mungkid yang telah banyak 

dan senantiasa menunjukkan sikap apresiatif 

yang senantiasa ramah 
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9. Rekan-rekan mahasiswa PPL UNY di SMA Negeri 1 Kota M

Andri, Anggita, Anggoro, Bagus, Dicko, Intan, Lina, Daus, Imam, Rakhmi, Rofi

atas kekompakan dan perjuangannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan 

seluruh agenda PPL di SMA Negeri 1 Kota Mungkid

10. Semua pihak yang telah memberikan 

bisa saya sebutkan satu persatu.

11. Kepada Gunawan Hendra Wijaya yang telah banyak mambantu dalam 

penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 

pelaksanaan program PPL

mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan laporan ini. Akhirnya semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb
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rekan mahasiswa PPL UNY di SMA Negeri 1 Kota Mungkid (

Andri, Anggita, Anggoro, Bagus, Dicko, Intan, Lina, Daus, Imam, Rakhmi, Rofi

atas kekompakan dan perjuangannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan 

seluruh agenda PPL di SMA Negeri 1 Kota Mungkid.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan,yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada Gunawan Hendra Wijaya yang telah banyak mambantu dalam 

penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 

pelaksanaan program PPL serta penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, kami 

mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan laporan ini. Akhirnya semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Kota Mungkid, 15 September 2014

Praktikan 

AjengMerita Sari

NIM. 11204241035

Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid, Mertoyudan, Magelang, Jateng Tlp.( 0293 ) 788114

ungkid (Aldo, 

Andri, Anggita, Anggoro, Bagus, Dicko, Intan, Lina, Daus, Imam, Rakhmi, Rofi)  

atas kekompakan dan perjuangannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan 

saran dan masukan,yang tidak 

Kepada Gunawan Hendra Wijaya yang telah banyak mambantu dalam 

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 

n ini. Oleh karena itu, kami 

mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan laporan ini. Akhirnya semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

September 2014
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Program Praktik
Mahasiswa untuk mempraktikkan
bangkukuliah. Pada saat
Oleh karena itu, pada saat PPL ini
teori-teori tersebut dan
mengetahui suatu teori, tetapi
untuk menerapkan teori
situasi sesungguhnya. Praktik
mendapatkan pengalaman
lainnya yang digunakan
memilikinilai, sikap, pengetahuan, danketrampilan yang di

Kegiatan PPL merupakan
kompetensi yang dimiliki
Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas
berlokasi di SMA N 1 Kota Mungkid, mulai
2014 sampai tanggal
Lapangan melakukan kegiatan
bersifat mandiri. Dalam
mengajar minimal 8 kali pertemuan. Program mengajar
Ceramah, diskusi (Cooperative learning)
metode yang digunakan
laptop, LCD dan speaker.
MIA 1, 2, 3 dan 4. Praktikan telah dapat mengajar sebanyak 8 kali, mengadakan 
evaluasi pembelajaran sebanyak 6 kali dan ulangan harian sebanyak  satu kali untuk 
mata pelajaran bahasa prancis. Kegiatan belajar yang dilakukan adalah 
pembelajaran di kelas. Banyak kendala dan hambatan dalam melakukan PPL baik 
yang berasal dari intern maupun ekstern. Adapun beberapa hambatan pada waktu 
mengajar antara lain pengelolaan kelas karena p
Namun, semua itu merupakan sebuah proses menuju yang lebih baik.

Dengan adanya kegiatan PPL ini, praktikan mendapat bekal pangalaman 
dan  gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di 
sekolah. Adanya kerjasama, kerja
terlaksananya program
kegiatan PPL ini diharapkan
berkualitas.
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Abstrak

Oleh :

Ajeng Merita Sari

(11204241035)

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kesempatan
mempraktikkan beragam teori yang merekaterima di 
saat kuliah Mahasiswa menerima ilmu yang bersifatteoritis.

saat PPL ini Mahasiswa berkesempatan mengaplikasikannya
dan sekaligus menimba ilmu secara empirik, tidak

teori, tetapi lebih jauh lagi mereka juga memiliki
teori tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi

. Praktik Pengalaman Lapangan ini bertujuan
pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan

lainnya yang digunakan sebagai bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang 
memilikinilai, sikap, pengetahuan, danketrampilan yang dibutuhkan. 

Kegiatan PPL merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai
kompetensi yang dimiliki  oleh. Mahasiswa yaitu dalam bidang pendidikan. Praktik

Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 20
SMA N 1 Kota Mungkid, mulai dilaksanakan pada tanggal 5

15 September 2014. Dalam hal ini Praktik
kegiatan mengajar baik yang bersifat terbimbing

mandiri. Dalam kegiatan PPL ini Mahasiswa menjalankan program 
mengajar minimal 8 kali pertemuan. Program mengajar menggunakan

diskusi (Cooperative learning), dan tanya jawab. Untuk
metode yang digunakan pada saat mengajar dibutuhkan media pendukung
laptop, LCD dan speaker. Praktikan telah menyeselesaikan tugas mengajar

Praktikan telah dapat mengajar sebanyak 8 kali, mengadakan 
evaluasi pembelajaran sebanyak 6 kali dan ulangan harian sebanyak  satu kali untuk 

bahasa prancis. Kegiatan belajar yang dilakukan adalah 
pembelajaran di kelas. Banyak kendala dan hambatan dalam melakukan PPL baik 
yang berasal dari intern maupun ekstern. Adapun beberapa hambatan pada waktu 
mengajar antara lain pengelolaan kelas karena peserta didik sulit dikendalikan. 
Namun, semua itu merupakan sebuah proses menuju yang lebih baik.

Dengan adanya kegiatan PPL ini, praktikan mendapat bekal pangalaman 
dan  gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di 

erjasama, kerja keras dan disiplin akan sangat
terlaksananya program-program PPL dengan sukses. Dengan terselesaikanya

diharapkan dapat tercipta tenaga pendidik yang professional dan
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kesempatan bagi
teori yang merekaterima di 

ilmu yang bersifatteoritis.
ngaplikasikannya

empirik, tidak sekedar
memiliki kemampuan
simulasi tetapi dalam

bertujuan untuk
persekolahan

pendidik yang 

sesuai dengan
pendidikan. Praktik

Negeri Yogyakarta tahun 2014 yang 
tanggal 5 Agustus

Praktik Pengalaman
maupun yang 

menjalankan program 
menggunakan metode

anya jawab. Untuk mendukung
dibutuhkan media pendukung meliputi

mengajar kelas X 
Praktikan telah dapat mengajar sebanyak 8 kali, mengadakan 

evaluasi pembelajaran sebanyak 6 kali dan ulangan harian sebanyak  satu kali untuk 
bahasa prancis. Kegiatan belajar yang dilakukan adalah 

pembelajaran di kelas. Banyak kendala dan hambatan dalam melakukan PPL baik 
yang berasal dari intern maupun ekstern. Adapun beberapa hambatan pada waktu 

eserta didik sulit dikendalikan. 

Dengan adanya kegiatan PPL ini, praktikan mendapat bekal pangalaman 
dan  gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di 

sangat mendukung
terselesaikanya

pendidik yang professional dan
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BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian 

kepada masyarakat, maka tanggung jawab seorang mahasiswa selain belajar di 

kampus yaitu menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya agar memberi 

manfaat pada masyarakat, nusa, dan bangsa. Program PPLmerupakan salah satu 

wujud komitmen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) terhadap dunia pendidikan 

sekaligus cara untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga 

tersebut.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan tinggi yang mempunyai misi menyiapkan tenaga pendidik untuk siap 

bertugas dalam bidang pendidikan, baik sebagai guru maupun tenaga lainnya yang 

tugasnya bukan sebagai pengajar. UNY salah satu fungsi utamanya adalah mendidik 

calon guru dan tenaga profesi kependidikan harus mampu menunjukkan 

keprofesiannya yang ditandai dengan penguasaan akademik kependidikan dan 

kompetensi bidang studi sesuai dengan ilmunya. Kompetensi yang harus dimiliki 

seorang guru diantaranya kompetensi dalam bidang pengajaran, kepribadian, dan 

sosial. Seorang guru yang mempunyai potensi tersebut dapat mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional seperti ditegaskan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 

tetang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

seutuhnya.

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini deselenggarakan untuk 

mempersiapkan lulusan S1 kependidikan yang mempunyai kompetensi guru secara 

utuh. Mahasiswa diterjunkan langsung ke sekolah untuk melaksanakan praktik 

menjadi seorang guru dengan mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran dan 

media apa saja yang dipergunakan.

Mahasiswa yang tergabung dalam TIN PPLUNY menjalankan program 

PPLtersebut dilembaga sekolah yang sudah disediakan oleh Unit Pelatihan dan 

Praktik Lapangan (UPPL) sebagai penyelenggara kegiatan PPLUNY 2014 SMA N 1 

Kota Mungkid merupakan salah satu lembaga sekolah yang dapat digunakan 

mahasiswa sebagai lokasi untuk menjalankan program PPLUNY 2014 TIM 

PPLUNY 2014 yang tergabung di SMA N 1 Kota Mungkid terdiri dari 13 orang, 2 
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orang dari Jurusan Pendidikan Kimia, 4 orang Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, 2 

orang Jurusan Pendidikan Geografi, 2 orang Jurusan Pendidikan Matematika, 2 

orang Jurusan PJKR dan 1 orang Jurusan Pendidikan Seni Musik.

Mempersiapkan pengajaran dengan melakukan observasi dan menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan agar mahasiswa siap 

melakukan PPL. Mengajar kelas mikro dengan kelas sesungguhnya sangatlah 

berbeda, sehingga perlu persiapan yang lebih matang agar semua program PPL dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A. ANALISIS SITUASI

SMA N 1 Kota Mungkid yang beralamat di Jl. Letnan Tukiyat Kota 

Mungkid, Mertoyudan, Kabupaten Magelang ini lokasinya cukup strategis, 

berada di jalan yang sering dilalui penduduk sekitarnya yang umumnya bertani 

pepaya, dan letak sekolah ini juga tidak jauh dari pemukiman penduduk. Secara 

fisik sekolah ini mempunyai lahan yang cukup luas, masih menyisakan tempat 

untuk menambah fasilitas penunjang mata pelajaran khususnya 

keolahragaan.Bangunannya masih terawat dan kebersihan lingkungan sudah

diperhatikan dengan baik. Suasana sekolah yang kondusif sangat mendukung 

keinginan pembelajaran karena terletak di Jln. Letnan Tukiyat Kota Mungkid, 

Mertoyudan,  yang cukup strategis sehingga siswa dapat datang ke sekolah 

dengan mudah. Kegiatan pembelajaran dimulai pada pukul 07.00 WIB dan satu 

jam pembelajaran berlangsung selama 45 menit dalam satu hari setiap kelas 

menempuh 8 jam pelajaran pada hari senin sampai hari kamis, 5 jam pelajaran 

pada hari jum’at, dan 8 jam pelajaran pada hari sabtu.

Dari hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014, 

diperoleh data sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana sekolah

Sarana dan prasarana yang terdapat di SMA N 1 Kota Mungkid adalah 

sebagai berikut:

a. Ruang Kepala Sekolah.

Ruang ini menghadap selatan ke arah lapangan upacara, berdampingan 

dengan ruang TU dan ruang guru. Ruang kepala sekolah tersebut terbagi 

menjadi dua ruangan. Ruang ini difasilitasi oleh sarana prasarana yang 

cukup memadahi. Selain itu didalamnya juga terdapat ruang tamu.
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b. Ruang Guru.

Ruang guru SMA N 1 Kota Mungkid merupakan bangunan baru yang 

menghadap ke utara. Di bangunan baru yang lebih luas dari ruang guru 

yang sebeumnya terlihat nyaman.Terdapat fasilitas AC (Air conditioning), 

komputer, dispenser, papan pengumuman dan kaca besar.Setiap guru 

disediakan satu buah meja dan satu buah kursi.Ada pula fasilitas loker.

c. Ruang Karyawan/ tata usaha.

Ruang Tata Usaha (TU) terletak disamping ruang kepala sekolah. Staf 

karyawan tata usaha berjumlah 5 orang yang dipimpin oleh ibu Ari 

Widyastuti S.E. Tata usaha melayani segala administrasi sekolah. Kondisi 

ruangan TU juga bersih dan nyaman. Di dalamnya terdapat lemari, meja 

kerja, komputer serta printer yang menunjang tugas staf tata usaha. Di 

bagian dalam ruang TU juga terdapat mesin fotocopy yang digunakan 

untuk menyatak soal-soal ujian di SMA Negeri 1 Kota Mungkid.

d. Ruang Piket.

e. Ruang Satpam.

f. Ruang kelas 

Ruang kelas SMA N 1 Kota Mungkid terdiri dari 24 ruangan yang dibagi 

dari kelas X sampai kelas XII. Dengan rincian sebagai berikut :

      a) 8 ruang kelas X   (MIA 4 kelas dan IS 4 kelas )

      b) 8 ruang kelas XI  ( MIA 3 kelas dan IS 5 kelas )

c) 8 ruang kelas XII (M IA 3 kelas dan IS 5 kelas )

g. Ruang Bimbingan Konseling.

Ruang bimbingan konseling (BK) merupakan salah satu wadah untuk 

membantu siswa dalam menyelesaikan masalah pribadi, menggali segala 

potensi yang ada untuk dikembangkan, dan diaktualisasikan dalam 

kehidupan nyata. Fasilitas dalam ruangan BK dilengkapi dengan 

komputer, ruang tamu, lemari untuk menyimpan arsip, dan meja kursi 

untuk konsultasi siswa.

h. Ruang UKS.

Ruang UKS dapat dimanfaatkan oleh siswa yang membutuhkan 

perawatan kesehatan di sekolah. UKS di SMA N 1 Kota Mungkid 

memiliki tenaga medis sebanyak 1 orang. Didalamnya memiliki alat 

kesehatan yang cukup lengkap. Misalnya tensimeter, termometer, 
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pengukur tinggi badan dan timbangan berat badan serta poster untuk 

mengetes mata minus. Selain itu di UKS juga terdapat 2 ruangan 

pemeriksaan yang terpisah untuk putra dan putri yang masing-masing 

memiliki 2 tempat tidur. Kebersihan di UKS juga sangat terjaga. Struktur 

organisasi dan etalase tempat obat juga tertata dengan baik.

i. Ruang Perpustakaan.

Ruang Perpustakaan sebagai ruang baca siswa SMA N 1 Kota Mungkid 

sudah memadahi bagi siswa karena memiliki kondisi ruangan yang cukup 

tenang dan ruang yang nyaman.Namun penyusunan buku-buku masih 

berantakan dan kurang tertata rapi. Perpustakaan ini memiliki beberapa 

lemari dan beberapa meja kursi untuk membaca. Buku-buku yang tersedia 

mayoritas adalah buku fiksi maupun non fiksi, seperti novel, majalah, 

maupun surat kabar. Perpustakaan juga sering dijadikan sebagai ruang 

belajar selain belajar di dalam kelas.

j. Ruang Laboratorium Komputer.

Ruang Laboratorium Komputer terletak di lantai dua. Laboratorium 

komputer digunakan untuk menunjang mata pelajaran TIK. Jumlah unit 

komputer sudah cukup banyak sehingga proses pembelajaran berlangsung 

dengan lancar.Di sini juga tersedia mesin fotocopy yang dapat digunakan 

oelh siswa untuk menyetak materi, dikenakan biaya cetak.

k. Ruang Laboratorium IPA (Fisika, Kimia, Biologi).

Ruang Laboratorium IPA di SMA Negeri Kota Mungkid dibagi menjadi 3 

ruang laboratorium yakni laboratorium Fisika, Biologi, dan Kimia. 

Adanya laboratorium IPA tersebut dijadikan sebagai fasilitas penunjang 

mata pelajaran Fisika, Biologi, dan Kimia. Peralatan yang terdapat di 

laboratorium IPA sudah cukup memadai karena dilengkapi dengan alat 

peraga yang sudah cukup lengkap sebagai fariasi dalam pembelajaran.

l. Masjid sekolah

Letak masjid sekolah berada di sebelah kanan pojok sekolah.SMA  

Negeri 1 Kota Mungkid. Sarana dan prasarana yang terdapat di masjid 

sekolah tersebut antara lain Alqur’an dan buku-buku agama, lemari  

tempat buku-buku agama dan Al-Qur’an, lemari tempat mukena dan  

sajadah serta tempat wudlu yang sudah dipisah antara tempat wudhu putra 

maupun putri cukup luas. Serta dilengkapi juga dengan perlengkapan 
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solat yang memadai.Pengelolaan mukena untuk siswi puteri bagus, 

mukena yang disediakan bersih.Namun untuk fasilitas wudhu, khususnya 

bagian puteri sering mengalami kendala yakni air sering tidak mengalir.

m. Lapangan Sepak Bola.

Lapangan sepak bola terletak di bagian dalam belakang SMA N 1 Kota 

Mungkid.Lapangan sepak boal berukuran sangat luas, dan biasanya 

digunakan selain untuk bermain sepak bola juga sering digunakan sebagai 

lahan untuk kegiatan olahraga bagi mata pelajaran Penjaskeor.Selain itu 

juga sering digunakan sebagai lahan kemah bagi kegiatan pramuka di 

SMA N 1 Kota Mungkid.

n. Lapangan Futsal

Lapangan futsal terletak bersebelahan dengan lapangan sepak 

bola.Biasanya juga disebut sebagai GOR sekolah, karena bangunannya 

yang cukup luas.Lapangan ini juga berfungsi ganda sebagai lapangan 

voli.

o. Lapangan Basket

Lapangan basket terletak di bagian depan bersebelahan dengan tempat 

satpam. Lapangan basket SMA N 1 Kota Mungkid cukup luas.Selain 

sebagai olahraga basket juga biasa digunakan sebagai lapangan 

bulutangkis atau tenis lapangan untuk kegiatan ekstrakulikuler maupun 

saat pelajaran olahraga.

p. Gudang.

Digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang perlengkapan 

sekolah yang digunakan sewaktu-waktu, seperti tempat menyimpan tenda 

pramuka dll.

q. Koperasi.

SMA N  1 Kota Mungkid juga  memiliki  sebuah  koperasi  yang  

menyediakan berbagai  macam  keperluan  yang  berkaitan  dengan  

pembelajaran  dan beberapa  makanan  ringan. Ruang Koperasi terletak di 

samping kelas XI IPA 3.Koperasi sekolah di kelola oleh 1 orang petugas, 

barang – barang yang di jual di dalam Koperasi berupa makanan dan alat 

Tulis.Hal  ini  dimaksudkan  untuk  membantu memenuhi  kebutuhan  

siswa.  Dengan  demikian  siswa  tidak  perlu  keluar untuk memperoleh 

kelengkapan belajar di tengah-tengah pembelajaran.
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r. Kamar Mandi/ toilet

SMA N  1 Kota Mungkid terdapat total 30 toilet yang letaknya masing-

masing tersebar di area lingkungan sekolah. Yang rinciannya 24 untuk 

toilet siswa dan 6 untuk toilet guru yang semuanya sudah dibedakan 

antara toilet putra maupun putri. Seluruh kamar  mandi  terawat dengan  

baik.  Itu  terlihat  dari  kebersihan  kamar mandi tersebut. Di dalam 

kamar mandi juga sudah dilengkapi dengan sabun dan lap tangan yang 

bersih.

s. Kantin.

SMA N 1 kota Mungkid memiliki 5 kantin. 2 kantin terletak di sebelah 

barat dan 3 kantin lainnya terletak disebelah timur.Kantin tersebut 

dikenakan pajak pada jangka waktu tertentu.Selain koperasi dan kantin 

juga terdapat kantin kejujuran untuk warga sekolah, kantin kejujuran 

terletak di samping lapangan upacara.Barang yang dijual didalam kantin 

kejujuran adalah makanan dan alat tulis.Kondisi kantin bersih sehingga 

warga sekolah merasa nyaman ketika berkunjung ke kantin.

t. Tempat Parkir.

Tempat parker di SMA N 1 Kota Mungkid di bedakan dari area tempat 

khusus sepeda motor siswa, tempat parkir khusus guru atau karyawan, 

tempat parkir untuk kendaraan kepala sekolah maupun tempat parkir 

khusus tamu. Namun dari hasil observasi yang dilakukan tempat parkir 

yang ada di SMA Negeri 1 Mungkid belum begitu rapi dalam 

penataannya, karena masih terdapat motor siswa yang parkir 

sembarangan.

2. Staf  pengajar dan karyawan

Guru SMA N 1 Kota Mungkid berjumlah 53 orang, dengan rincian 47 orang 

Guru Tetap dan 6 orang Guru Tidak Tetap. Ada 41 guru yang sudah 

memenuhi standar sertifikasi, sedangkan 13 diantaranya belum memenuhi 

standar sertifikasi. Adapun rincian guru pengampu mata pelajaran sebagai 

berikut :
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No. Mata Pelajaran Jumlah Pengampu

1. Matematika 5

2. Bahasa Indonesia 5

3. Bahasa Inggris 3

4. Pendidikan Agama 5

5. Penjaskes 3

6. PKn 2

7. TIK/ketrampilan 2

8. BK 4

9. Seni Rupa 1

10. Geografi 2

11. Sejarah 3

12. Ekonomi 3

13. Sosiologi 2

14. Seni Musik 1

15. Bahasa Prancis 1

16. Kimia 3

17. biologi 3

18. Fisika 3

Jumlah 53

3. Ekstrakulikuler

Ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Kota Mungkid berjumlah 14

ekstrakurikuler yang terdiri dari :

1) Pencak silat.

2) Sepak bola.

3) Basket.

4) Badminton.

5) Volley.

6) PBB.

7) KIR.

8) PMR.

9) Seni tari.

10) Menjahit.

11) Pramuka.

12) Takraw.
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13) Teater.

14) Sablon.

Sebagian besar ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Rabu kecuali 

Pramuka dilaksanakan hari Jumat. Pramuka hanya untuk kelas X. Kelas X 

dan XI dengan rincian boleh mengikuti ektrakurikuler lebih dari satu bila 

tidak bersamaan waktunya. Tidak ada syarat khusus untuk masuk ke setiap 

ekstrakurikuler bagi siswa sehingga anggota ekstrakurikuler bervariasi 

bergantung kepada jumlah peminat.

1) Potensi Siswa, Guru dan Karyawan

Siswa SMA N 1 Kota Mungkid berjumlah 768 siswa. Dengan rincian 

256 siswa kelas X, 256 siswa kelas XI dan 256 siswa kelas XII. Daya 

tampung Penerimaan Siswa Baru di SMA Negeri Kota Mungkid sebanyak 

256 siswa.Minat siswa dalam bidang akademik masih kurang.Hal ini dilihat 

dari sedikitnya prestasi dalam lomba-lomba akademik. Namun dibidang 

ekstrakurikuler olahraga dan PMR sudah cukup  bagus.

Jumlah tenaga pengajar atau guru sebanyak 54 orang dengan tingkat 

pendidikan 41 guru berstatus PNS, dan 13 guru berstatus bukan PNS. 

Masing-masing tenaga pengajar telah menguasai mata pelajaran yang diampu 

dan telah menerapkan Kurikulum 2013 (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) dalam proses pembelajaran. Selain tenaga pengajar, terdapat 

karyawan yang lain, meliputi :

No. Karyawan Jumlah Personil

1. Tata Usaha 5 orang

2. Perpustakaan 2 orang

3. Penjaga lab. IPA 1 orang

4. Penjaga sekolah 1 orang

5. Tukang kebun 2 orang

6. Keamanan 3 orang
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2) Fasilitas dan media (Kegiatan Belajar Mengajar) KBM

Fasilitas dan media KBM yang tersedia adalah LCD, Komputer, 

Mikroskop, LCD player + TV, KIT IPA, labatorium, lapangan olahraga 

(volley,basket dan lapangan sepak bola), mesin jahit, brankas, printer, mesin 

foto copy, alat-alat olahraga, peralatan musik, perpustakaan, ruang serbaguna, 

ruang ibadah, koperasi/toko, ruang BP/BK, ruang UKS, ruang Kepala 

Sekolah, ruang Guru, ruang Tata Usaha, ruang OSIS, GOR, koperasi siswa, 

kamar mandi/toilet guru, toilet murid dan gudang.

Perpustakaan menyediakan buku-buku yang menunjang kegiatan 

pembelajaran siswa yang dikelola oleh petugas perpustakaan.Kondisi buku 

cukup baik, hampir semua buku telah disampul dan dilabeli. Media 

pembelajan yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah LCD, gambar, 

peta, alat dan bahan laboratorium, papan tuliswhiteboard, dan buku-buku 

perpustakaan. 

3) Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penting untuk 

mencapai tujuan pembelajaran terutama untuk mencapai tujuan belajar 

berdasarkan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan 

pengembangan dari kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) serta kurikulum 

2013 (merupakan pengembangan kurikulum KTSP yang disempurnakan) 

yang baru diterapkan kepada siswa kelas X dan XI sebagai imbas dari 

ditunjuknya SMA N 1 Kota Mungkid sebagai salah satu sekolah dr 64 

sekolah di seluruh Indonesia untuk diterapkannya kurikulum 2013. Tujuan 

yang ingin dicapai dengan adanya fasilitas perpustakaan sekolah adalah 

sebagai berikut :

a. Memupuk rasa cinta, kesadaran, dan kebiasaan membaca.

b. Membimbing dan mengarahkan teknik memahami isi bacaan.

c. Membantu mengembangkan kecakapan berbahasa dan daya pikir siswa 

dengan menyediakan bahan bacaan yang berkualitas.

d. Memperluas pengetahuan siswa.

e. Memberi dasar-dasar kearah studi mandiri.
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f. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bagaimana cara 

menggunakan perpustakaan dengan baik, efisien, dan efektif terutama 

dalam menggunakan bahan-bahan referensi.

g. Menyediakan buku-buku yang menunjang pelaksanaan Kurikulum 

TingkatSatuan Pendidikan. Selain itu juga menyediakan bacaan-bacaan 

fiksi dan nonfiksi, surat kabar dan majalah.

4) Bimbingan Konseling

Kegiatan bimbingan dan konseling(BK) di SMA N 1 Kota Mungkid 

telah berjalan dengan baik.Bimbingan Konseling membantu perkembangan 

siswa dari berbagai segi yang mempengaruhinya serta memberikan 

informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh siswa. Bimbingan 

konseling dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa 

dalam sekolah maupun luar sekolah.

5) Organisasi Siswa dan Pengembangan Diri 

Kegiatan diri yang ditawarkan di SMA N 1 Kota Mungkid antara 

lain, Seni Tari, Bulu Tangkis, Voli, Sepak Bola, dan lain-lain. Kegiatan 

pengembangan diri di SMA N 1 Kota Mungkid terselenggara dengan  baik 

karena para siswa memiliki minat yang cukup baik serta sarana yang 

mendukung, khususnya pada bidang olahraga siswa kebanyakan ikut aktif 

dalam kegiatan pengembangan diri.

Organisasi kesiswaan atau OSIS dibuat dengan kepengurusan yang 

terdiri dari siswa kelas X dan XI, dengan program kerja diantaranya adalah 

MOS, lomba agutusan, camping dan keakraban. Pemilihan anggota OSIS 

dilakukan secara demokrasi (pemilu)dengan aturan-aturan yang sudah 

disetujui oleh pihak sekolah sehingga anggota OSIS dapat terpilih sesuai 

dengan kriteria yang diharapkan sekolah. Sekretariat OSIS terletak di ruang 

OSIS. OSIS SMA N 1 Kota Mungkid berjumlah 35 orang dan 10 rang untuk 

MPK (Majelis Perwakilan Kelas) . Ruang OSIS terletak di ujung timur yaitu 

dekat dengan kantin sekolah. Berikut adalah Struktur Organisasi OSIS SMA 

N 1 Kota Mungkid periode 2013/2014 :

Ketua : Aldy Bagas Setya Pratama

Wakil ketua I: Arum Sulastri
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Wakil ketua II : Aditya Very Sulistyawan

Wakil ketua III : Dewinda Cintya Alfido

Sekretaris I : Fathimah Az-Zahra

Bendahara I : Shofi Az-Zuhroh Al-Ikhwani

Bendahara II : Beny Subagdja

Sekbid I. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sekbid II. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sekbid III. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Sekbid IV. Kepribadian dan Berbudi Luhur

Sekbid V. Berorganisasi Pendidikan Politik dan kepemimpinan

Sekbid VI. Ketrampilan dan Kewirausahaan

Sekbid VII. Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi

Sekbid VIII. Persepsi Apresiasi dan Kreasi Seni

6) Tata Usaha (TU)

Tata Usaha SMA N 1 Kota Mungkid bertanggung jawab atas 

ketatausahaan yang meliputi: kesiswaan, kepegawaian, tata laksana kantor, 

dan perlengkapan sekolah. Fungsi administrasi di sekolah dilaksanakan oleh 

petugas tata usaha yang berkoordinasi dengan Wakil Kepala Urusan 

(Wakaur) sarana prasarana yang menangani masalah pendataan dan 

administrasi guru, karyawan, keadaan sekolah dan kesiswaan.

7) Interaksi Sekolah 

Interaksi  sosial  adalah  segala  bentuk  interaksi  atau  hubungan  

yang  terjadi dalam  satu  masyarakat.  Interaksi  sosial  di  sekolah  adalah  

semua interaksi  yang  terjadi  antara  semua  warga  sekolah.  Interaksi  

tersebut  antara lain: 

a)  Hubungan antara Kepala Sekolah dengan Guru 

Hubungan  kepala  sekolah  dengan  siswa  terjalin  dengan  

baik.Kepala sekolah  melaksanakan  fungsinya  dengan  baik  sebagai  

tenaga  pendidik, administrator,  supervisor,  pemimpin  dan  juga  

motivator  yang  baik  serta merupakan  figur  yang  mempunyai  

kepribadian  yang  mantap  dan  disiplin yang tinggi. Sifat-sifat  yang  

dimiliki  oleh  kepala  sekolah  itu bisa  menjadi teladan bagi siswa, 
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guru, dan pegawai sekolah yang lain. Sikap yang baik yang dimiliki

kepala sekolah itu sehingga hubungan yang baik timbul dari kepala 

sekolah dan guru, terutama dalam hal mempersiapkan pembelajaran 

yang ada di sekolah. 

b)  Hubungan antara Guru dengan Guru 

Hubungan  antar  guru  selama  praktikan  berada  di  SMA 

N 1 Kota Mungkid berjalan  dengan  baik.  Semua  guru  saling  

tenggang  rasa  satu  sama  lain, mereka mengembangkan prinsip 3S 

yaitu Senyum, Sapa, dan Salam. Hal ini tercermin dari cara-cara 

guru menyambut praktikan. Adanya  saling  pengertian  dan  

tenggang  rasa  sesama  guru  dapat dicontohkan ketika salah satu 

guru berhalangan hadir karena ada suatu hal maka guru piket yang 

menyampaikan tugas kepada siswa. Selain itu, juga ada  sumbangan  

atau  dana  sosial  yang  digunakan  untuk  menjenguk  guru yang 

sakit. 

c)  Hubungan antara Siswa dengan Siswa 

Hubungan  antar  siswa  berjalan  dengan  baik.  Hampir  

semua  siswa  saling mengenal.  Hal  tersebut  didukung  oleh  letak  

ruang  kelas  yang  saling berdampingan dan berekatan antara kelas 

X, XI, dan XII. Tidak ada siswa yang membentuk kelompok 

tersendiri atau tidak mau berhubungan dengan teman  sesamanya.  

Pada  saat  bertemu  dengan  teman  lain  yang  berbeda kelas dan 

berbeda angkatan saling menyapa satu sama lain dan tidak acuh. 

Adanya  kegiatan  organisasi  seperti  OSIS,  Rohis,  dan  lain-lain  

membuat siswa  saling  mengenal  lebih  dekat  dan  dapat  bekerja  

sama  dengan  baik. Mereka  juga  saling  mendukung  satu  sama  

lain  apabila  ada  acara  lomba-lomba di sekolah. 

d)  Hubungan antara Guru dengan Staf Tata Usaha 

SMA  N  2  Ungaran  mempunyai  hubungan  yang  sangat  

baik  antara  guru-guru dengan staf tata usaha. Pada saat  guru 

membutuhkan bantuan, maka staf  tata  usaha  membantu  dan  

melayani  kebutuhan  guru  dengan  senang hati  dan  semaksimal  

mungkin.  Tidak  ada  kesenjangan  sosial  antara  guru dengan  staf  
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tata  usaha,  semua  anggota  staf  tata  usaha  bersikap  ramah 

kepada  guru-guru,  begitu  juga  sebaliknya  guru-guru  bersikap  

ramah kepada semua staf tata usaha yang ada.

B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RENCANA KEGIATANPPL

Berdasarkan hasil observasi, maka praktikan dapat merumuskan 

permasalahan, mengidentifikasi dan mengklarifikasikannya menjadi program 

kerja yang dicantumkan dalam matrik program kerja PPL yang akan 

dilaksanakan selama PPL berlangsung. Penyusunan program kerja disertai 

dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Permasalahan sekolah/lembaga dan potensi yang dimiliki.

2. Kebutuhan dan manfaat program bagi sekolah.

3. Tersedianya sarana dan prasarana.

4. Kemampuan dan keterampilan mahasiswa.

5. Kompetensi dan dukungan dari pihak sekolah.

6. Ketersediaan waktu.

7. Kesinambungan program.

Pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program kerja PPL sesuai 

sasaran setelah atau pasca penerjunan sangat penting dan menjadi tolak ukur 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPL. Agar pelaksanaan program PPL 

berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan perumusan 

program. Dalam pelaksanaan KKN-PPL, praktikan menetapkan program-

program sebagai berikut :

1. Perumusan Program Kegiatan PPL

Pelaksanaan PPL memiliki beberapa tahapan dan setiap tahapan 

mempunyai serangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh setiap peserta PPL. 

Secara garis besar program dan rancangan kegiatan PPL adalah sebagai 

berikut :

1. Pra PPL

Mulai semester 6 (pada saat pelaksanaan pengajaran mikro), 

mahasiswa sudah harus masuk ke sekolah atau lembaga untuk 

melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut :

a. Micro Teaching di Universitas
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b. Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak sekolah yang dijadikan lokasi PPL

c. Observasi sekolah meliputi observasi potensi sekolah dan observasi kelas 

(proses pembelajaran dikelas), perangkat pembelajaran, dan persiapan 

media pembelajaran, dll.

d. Penentuan permasalahan.

e. Penentuan program kerja dan penyusunan kegiatan PPL.

f. Diskusi dengan guru pengampu pelajaran bahasa Prancis dan dosen 

pembimbing kegiatan PPL.

2. Kegiatan PPL

1) Penyusunan perangkat persiapan pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang perlu dipersiapkan sebelum 

melakukan praktik mengajar secara langsung antara lain :

a) Menyusun silabus

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

2) Pembuatan media pembelajaran

Media pembelajaran digunakan sebagai alat penunjang dalam 

pembelajaran, terutama dalam menyampaikan materi pelajaran kepada 

siswa agar siswa menjadi lebih mudah memahami materi 

pembelajaran. Dengan demikian, media pembelajaran yang diperlukan 

harus dipersiapkan dengan baik sebelum praktik mengajar.

    3) Praktik mengajar 

Praktik mengajar yang dimaksud adalah praktik mengajar di 

dalam kelas dan mengajar siswa secara langsung. Praktik mengajar di 

dalam kelas terdiri dari praktik mengajar terbimbing dan praktik 

mengajar mandiri. Dalam praktik terbimbing, mahasiswa harus 

mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses 

pembelajaran di kelas secara utuh dan terpadu dengan didampingi 

oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing bidang studi. Apabila 

mahasiswa dalam praktik mengajar terbimbing dinilai oleh guru 

pembimbing dan dosen pembimbing telah memadai, mahasiswa harus 

mengikuti tahapan praktik mengajar mandiri. Kegiatan praktik 

mengajar meliputi:

Menurut Kurikulum 2013 ( Kelas X MIA)
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a) Membuka pelajaran ( pendahuluan ): 

1) Membuka pelajaran dengan salam

2) Apresepsi 

b) Kegiatan inti :

a) Mengamati penjelasan dari guru mengenai materi

b) Berdiskusi mengenai pelajaran

c) Menalar mengenai materi yang di bahas

d) Mencoba menjawab pertanyaan

e) Menyampaikan hasil jawaban 

c) Penutup :

1) Menyimpulkan 

2) Evaluasi

4) Menyusun dan mengembangkan alat evaluasi

Alat yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi 

pembelajaran berupa soal-soal harus dipersiapkan terlebih dahulu 

antara lain dengan membuat kisi-kisi soal dan menyusun butir soal. 

5) Evaluasi pembelajaran

Evaluasi yang dilaksanakan berupa ulangan harian. Ulangan 

harian bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran. 

6) Analisis hasil ulangan dan analisis butir soal

Nilai hasil ulangan dari siswa perlu dianalisis sehingga dapat 

diketahui ketercapaian dan ketuntasan siswa dalam menguasai materi 

pelajaran. Selain itu, butir soal yang digunakan sebagai alat evaluasi 

juga harus dianalisis sehingga dapat diketahui tingkat kesukaran 

masing-masing butir soal.

7) Penyusunan laporan PPL

Laporan PPL disusun untuk melaporkan rangkaian kegiatan 

PPL yang telah dilaksankan. Laporan PPL tersebut berfungsi sebagai 

pertanggungjawaban praktikan atas pelaksanaan program PPL.

Pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan yang 

dilakukan praktikan dimulai sejak5Agustus 2014 sampai 15

September 2014. Kegiatan PPL dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
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yang berlaku dalam melaksanakan praktik kependidikan dan 

persekolahan yang sudah terjadwal.
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BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN 

ANALISIS HASIL

A. PERSIAPAN

Persiapan Praktek Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Kota Mungkid, meliputi kegiatan: pembekalan, micro teaching, 

observasi, dan penyusunan perangkat pembelajaran.

a. Pembekalan 

Pembekalan merupakan program yang dilaksanakan untuk memberikan 

pengarahan kepada para calon Mahasiswa PPL dalam melaksanakan PPL 

maupun persiapan-persiapannya termasuk observasi dan micro teaching.

Pembekalan dilakukan oleh Program Studi masing-masing Mahasiswa dan oleh 

UPPL.

b. Micro Teaching (Pengajaran Mikro)

Pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan 

kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar (real teaching) di 

sekolah dalam program PPL. Secara khusus, pengajaran mikro bertujuan antara 

lain : memahami dasar-dasar pengajaran mikro, melatih Mahasiswa menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membentuk dan meningkatkan 

kompetensi dasar mengajar terpadu dan utuh, membentuk kompetensi 

kepribadian, dan membentuk kompetensi sosial.

Pengajaran mikro intensif dilakukan pada semester enam. Mahasiswa 

dibimbing langsung oleh DPL PPL, dalam satu kelas biasanya terdiri dari 10-

12 Mahasiswa. Para Calon Mahasiswa PPL harus memenuhi nilai minimal “B” 

agar bisa terjun PPL ke sekolah.

Dengan demikian, diharapkan pengajaran mikro dapat memberikan 

manfaat, antara lain: Mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi 

dalam proses pembelajaran, Mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan 

kegiatan praktik pembelajaran di sekolah, Mahasiswa dapat melakukan refleksi 

diri atas kompetensisnya dalam mengajar, Mahasiswa menjadi lebih tahu 

tentang profil guru atau tenaga kependidikan sehingga dapat berpenampilan 
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sebagaimana guru atau tenaga kependidikan dan masih banyak manfaat 

lainnya.

c. Observasi Pembelajaran di Kelas

Observasi pembelajaran di kelas XI IPS 2tahun ajaran 2013-2014 

dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan serta 

pengalaman pendahuluan sebelum melaksanakan tugas mengajar yaitu 

kompetensi-kompetensi profesional yang dicontohkan oleh guru pembimbing 

di dalam kelas dan agar mahasiswa mengetahui lebih jauh administrasi yang 

dibutuhkan oleh seorang guru untuk kelancaran mengajar (presensi, daftar 

nilai, penugasan, ulangan, dan lain-lainnya). Dalam hal ini mahasiswa harus 

dapat memahami beberapa hal mengenai kegiatan pembelajaran di kelas seperti 

membuka dan menutup materi, diklat, mengelola kelas, merencanakan 

pengajaran, dan lain sebagainya

Observasi pembelajaran dilakukan secara individu sesuai dengan program 

studi masing-masing mahasiswa PPL dengan mengikuti guru pembimbing pada 

saat mengajar di kelas. Mahasiswa melakukan observasi pada tanggal 

27Februari2014 pukul 07.00-08.40 WIB dan kelas yang diobservasi adalah 

kelas XI IPS 2 tahun ajaran 2013-2014. Observasi pembelajaran di kelas 

dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap beberapa aspek, yaitu :

1) Perangkat pembelajaran, meliputi Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Program Tahunan dan Program Semester.

2) Penyajian materi meliputi cara, metode, teknik dan media yang 

digunakan dalam penyajian materi.

3) Teknik evaluasi.

4) Langkah penutup, meliputi bagaimana cara menutup pelajaran dan 

memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. 

5) Alat dan media pembelajaran.

6) Aktivitas siswa di dalam dan di luar kelas.

7) Sarana pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Kegiatan ini 

dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa mengenal dan 

memperoleh gambaran tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 

8) Observasi tentang dinamika kehidupan sekolah untuk dapat 

berkomunikasi dan beradaptasi secara lancar dan harmonis.
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d. Pembekalan PPL

Pembekalan PPLini dilaksanakan sebelum mahasiswa terjun 

ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan PPL dan wajib diikuti 

oleh semua mahasiswa yang akan melaksanakan PPL.

Pembekalan PPL dilaksanakan di lingkungan UNY sesuai 

dengan kelompok yang sudah terbagi berdasarkan wilayah 

PPL.Dalam pembekalan PPL yang dipandu langsung oleh pihak 

dari LPPM UNY memberikan beberapa arahan yang nantinya perlu 

diperhatikan oleh mahasiswa selama melaksanakan program PPL.

e. Penerjunan

PenerjunanPPLmerupakan penerjunan mahasiswa PPLsecara 

langsung ke sekolah untuk melaksanakan sejumlah program kegiatan 

dan praktik mengajar. Penerjunan dilaksanakan pada tanggal 23Februari

2014 pukul 09.00 WIB di SMA N 1 Kota Mungkid.

f. Persiapan Mengajar

Setelah memperoleh hasil dari observasi, yang berupa 

kurikulum dan pembagian mata pelajaran, maka tahapan berikutnya 

yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah persiapan mengajar. 

Persiapan mengajar dilakukan sebelum melakukan praktik mengajar 

secara langsung. Persiapan mengajar tersebut meliputi penyusunan 

perangkat pembelajaran, antara lain :

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP ini merupakan rangkaian skenario yang akan dilaksanakan 

mahasiswa pada saat mengajar di kelas. Penyusunan RPP 

dimaksudkan untuk mempermudah guru maupun calon guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. RPP dapat difungsikan 

sebagai pengingat bagi guru mengenai hal-hal yang harus 

dipersiapkan, media yang akan digunakan, strategi pembelajaran 

yang dipilih, teknik penilaian yang akan dipergunakan, dan hal-hal 

teknis lainnya.

2) Media Pembelajaran

Merupakan alat bantu yang diperlukan dalam proses pembelajaran 

agar siswa cepat dan mudah memahami materi pembelajaran.

3) Instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran
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Berisi tentang prosedur dan alat penilaian yang dipergunakan untuk 

mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan pada proses 

pembelajaran.

4) Lembar observasi pembelajaran 

Lembar observasi pembelajaran yang diperoleh dari hasil 

mengamati proses belajar mengajar di kelas baik oleh guru maupun 

oleh peserta didik, dapat digunakan sebagai gambaran yang nyata 

tentang kegiatan belajar mengajar.

B. PELAKSANAAN PPL

Kegiatan PPL dilaksanakan praktikan mulai tanggal 24 Juni 2014

sampai dengan 15 September 2014.Selama dalam pelaksanaan, praktikan 

melakukan bimbingan dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing 

yang berhubungan dengan program pengajaran yang direncanakan 

sebelumnya, kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

disetujui.  Dalam kegiatan PPL ini, berdasarkan hasil konsultasi dengan 

guru pembimbing, praktikan mendapatkan tugas untuk mengajar materi 

Salutation, Se presenter dan Présenter quelqu’ununtuk kelas X MIA (1, 2, 3 

dan 4 ). Praktikan mengajar 4 kelas.Kelas yang diajar praktikan adalah kelas 

X MIA1, X MIA2, X MIA3,X MIA 4.

Kegiatan PPL ini dilaksanakan berdasarkan jadwal pelajaran yang 

telah ditetapkan oleh SMA N 1 Kota Mungkid. Berdasarkan jadwal tersebut, 

maka praktikan mendapat jadwal mengajar sebagai berikut:

NO. TANGGAL KELAS

1. Selasa, 5 Agustus 2014 X MIA 1

2. Kamis, 7 Agustus 2014 X MIA 4

3. Senin, 11 Agustus 2014 X MIA 3

4. Selasa, 12 Agustus 2014 X MIA 1

5. Rabu, 20 Agustus 2014 X MIA 2

6. Kamis, 28 Agustus 2014 X MIA 4

7. Rabu, 3 September 2014 X MIA 2

8. Selasa, 9 September 2014 X MIA 1

Alokasi waktu mengajar pada hari biasaadalah 3 jam perminggu 

untuk kelas X MIA 1, 2, 3 dan 4 pelajaran bahasa Prancis yaitu 3 x 45. 
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Sebelum mengajar praktikan diharuskan menyusun dan mempersiapkan  

perangkat pembelajaran dan alat evaluasi belajar agar kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan lancar dan siswa mampu mencapai 

kompetensi yang harus dimiliki. Perangkat persiapan pembelajaran yang 

disiapkan praktikan adalah Silabus mata pelajaran Bahasa Prancis kelas X 

MIA (1, 2, 3 dan 4 ) semester 1. Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP) 

dan bahan praktikum, serta alat evaluasi atau penilaian.Perangkat 

pembelajaran yang telah disiapkan praktikan kemudian dikonsultasikan 

kembali dengan guru pembimbing dan apabila memerlukan perbaikan maka 

direvisi terlebih dahulu sehingga diperoleh perangkat pembelajaran yang 

siap dipraktikkan dalam pembelajaran di kelas.

Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi :

a. Praktik Mengajar Pokok

Praktik mengajar pokok merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan merupakan 

kegiatan pokok pelaksanaan PPL. Dalam hal ini praktikan terlibat langsung 

dalam proses belajar mengajar di kelas. Beberapa hal yang berkaitan dengan 

praktik mengajar adalah :

a. Melakukan persiapan mengajar baik materi, media maupun mental.

b. Memilih metode yang paling sesuai untuk diterapkan.

c. Memberikan evaluasi kepada peserta didik, juga evaluasi terhadap proses 

belajar mengajar.

d. Membuat hasil analisis Ulangan Harian.

Dalam praktik mengajar pokok, praktikan mendapat bimbingan 

dari guru mata pelajaran Bahasa Prancis yaitu Ibu Dra. Sri Handayani, 

SMA N 1 Kota Mungkid. Bimbingan dilakukan pada pembuatan 

perangkat pembelajaran yang meliputi rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), media pembelajaran, alokasi waktu dan 

pendampingan pada saat mengajar di dalam kelas. Bimbingan 

dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati dengan guru 

pembimbing.

Selama praktik mengajar, guru pembimbing memberikan arahan 

kepada mahasiswa dalam menyusun serta menyampaikan materi 

pelajaran. Selain itu, guru pembimbing juga memberikan arahan tentang 
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bagaimana cara melakukan tes evaluasi yang baik dan efisien 

disesuaikan dengan kondisi siswa dan fasilitas pembelajaran yang ada. 

Dalam melakukan pendampingan di dalam kelas, selain memberikan 

arahan kepada mahasiswa, guru juga memberikan arahan kepada siswa 

untuk mengikuti pelajaran dengan baik dan menganggap mahasiswa 

praktikan sama dengan guru yang sebenarnya.Setelah kegiatan belajar 

mengajar berakhir guru pembimbing memberikan masukan-masukan 

serta bimbingan agar pada praktik selanjutnya dapat lebih baik.

b. Kegiatan Proses pembelajaran

Dalam kegiatan proses pembelajaran, praktikan melakukan 

beberapa rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut adalah :

Kurikulum 2013 (kelas X MIPA).

1) Pendahuluan

a. Membuka pelajaran siswa menjawab sapaan guru dan 

mengondisikan diri siap belajar.

b. Siswa dan guru bertanya jawab berkaitan dengan materi yang 

dibahas.

c. Siswa menyimak tujuan pembelajaran dan penjelasan tentang 

manfaat menguasai materi yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran.

d. Siswa menyimak cakupan materi pembelajaran yang 

disampaikan dengan baik.

2) Kegiatan inti :

a) Mengamati penjelasan dari guru mengenai materi

Siswa memperhatikan penjelasan gutu tentang materi dengan 

teliti , mandiri, jujur serta keingintahuan.

b) Berdiskusi mengenai pelajaran

Siswa berdiskusi mengenai hal-hal yang bertema tentang 

materi yang dibahas.

c) Menalar mengnai materi yang di bahas

Siwa mengemukakan hasil diskusi mengenai pernyataan yang 

sesuai dengan materi.

d) Mencoba menjawab pertanyaan

Siswa mencoba menjawab soal tentang materi yang dibahas.
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e) Menyampaikan hasil jawaban 

Siswa menyampaiakan hasil jawaban dari evaluasi yang 

diberikan oleh guru

3) Penutup :

a) Menyimpulkan 

Siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari.

b) Mengevaluasi

Siswa diingatkan kembali terhadap materi yang telah 

diajarkan.Kemudian disetiap akhir evaluasi, guru mengambil 

nilai harian dari penugasan yang diberikan kepada siswa.

c. Evaluasi pembelajaran

Evaluasi yang dilaksanakan berupa ulangan harian. Ulangan 

harian bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan pada kelas ajar 

praktikan yaitu kelas X MIA 1,2, 3 dan 4. Dengan melakukan evaluasi 

pembelajaran, praktikan dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan dan praktikan dapat mengetahui apakah 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan praktikan sudah cocok atau 

perlu perbaikan. Hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan praktikan 

dapat dilihat dari daftar nilai ulangan harian siswa SMA N 1 Kota 

Mungkid.

d. Analisis hasil tugas dan analisis butir soal 

Nilai hasil tugas dari siswa dianalisis sehingga dapat diketahui 

ketercapaian dan ketuntasan siswa dalam menguasai materi pelajaran. 

Selain itu, butir soal yang dirancang dan digunakan praktikan sebagai 

alat evaluasi juga dianalisis sehingga dapat diketahui tingkat kesukaran 

masing-masing butir soal apakah mudah, sedang, ataukah sulit bagi 

siswa SMA N 1 Kota Mungkid. Hasil analisis hasil ulangan dan analisis 

butir soal evaluasi pembelajaran yang dilakukan praktikan dapat dilihat 

pada lampiran analisis hasil ulangan dan analisis butir soal ulangan 

harian siswa SMA N 1 Kota Mungkid.
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e. Model dan Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan pada setiap pertemuan 

dibuat bervariasi yaitu ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, 

latihan soal serta penugasan-penugasan. Pemilihan metode ini 

dilakukan agar siswa lebih tertarik untuk belajar, tidak merasa bosan 

dalam mengikuti pelajaran dan dengan metode tersebut, diharapkan 

siswa akan lebih mudah dalam memahami materi. Selain dengan 

metode yang bervariasi, mahasiswa praktikan juga mengajak siswa 

melakukan kegiatan praktikum di ruang laboratorium sehingga dapat 

memperjelas materi yang disampaikan dan dapat membantu mahasiswa 

praktikan dalam menyampaikan materi pada siswa.

Berikut ini adalah agenda mengajar yang praktikan laksanakan 

di SMA N 1 Kota Mungkid :

Tabel 1 : Agenda Mengajar Pokok

No Hari & Tanggal Kelas Jam ke- Materi

1 Selasa, 5 Agustus 

2014

X MIA 1 3, 4 dan 

5

Mempelajari cara pengucapan 

dan penulisan ungkapan-

ungkapan sederhana mengenai 

kosakata sapaan  dalam bahasa 

prancis, merci, au revoir.

2 Kamis,  7 Agustus 

2014

X MIA4 1, 2 dan 

3

Mempelajari cara pengucapan 

dan penulisan ungkapan-

ungkapan sederhana mengenai 

kosakata sapaan  dalam bahasa 

prancis, merci, au revoir.

3 Senin, 11 Agustus 

2014

X MIA3 6,7 dan 

8

Mempelajari cara pengucapan 

dan penulisan ungkapan-

ungkapan sederhana mengenai 

kosakata sapaan  dalam bahasa 

prancis, merci, au revoir.

Evaluasi : Siswa diminta 
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membuat dialog sederhana 

tentang memperkenalkan diri 

kemudian mempraktekan dialog 

tersebut di depan kelas (Untuk 

nilai EE dan EO).

4 Selasa, 12 Agustus 

2014

X MIA 1 3, 4 dan 

5

Cara mengenalkan diri sendiri 
dalam bahasa prancis :

- Menanyakan nama dan 
menjawab.

- Menanyakan alamat dan 
menjawab.

- Menanyakan profesi dan 
menjawab.

- Menanyakan kebangsaan 
dan menjawab.

Profession masculin et féminin, 
nationalité  masculin et 
feminine, verbe être.
Evaluasi : Siswa diminta 
membuat dialog sederhana 
tentang memperkenalkan diri 
kemudian mempraktekan dialog 
tersebut di depan kelas (Untuk 
nilai EE dan EO).

5 Rabu, 20 Agustus 

2014

X MIA2 6, 7 dan 

8

- Menanyakan profesi dan 
menjawab.

- Menanyakan kebangsaan 
dan menjawab.

- Menanyakan umur dan 
mejawab.

Verbe être, avoir.
Les chiffres 0-20.
Evaluasi : Siswa mengisi teks 
rumpang tentang proession et 
nationalité  (CE).
Siswa mendengarkan audio 
tentang angka kemudian 
menuliskan hasil yang 
didengarnya di kertas (CO).

6 Kamis, 28 Agustus 

2014

X MIA 4 1, 2 dan 

3

- Menanyakan kebangsaan 
dan menjawab.

- Menanyakan umur dan 
mejawab.
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Profession masculin et féminin, 
nationalité  masculin et féminin, 
les chiffres 0-20.
Verbe être, avoir.
Evaluasi :Siswa mendengarkan 
audio tentang angka kemudian 
menuliskan hasil yang 
didengarnya di kertas (CO).

7 Rabu, 3 September

2014 

X MIA 2 6, 7 dan 

8

Cara memperkenalkan orang 
lain atau idolanya :

- Menanyakan nama orang 
lain dan menjawab.

- Menanyakan alamat 
orang lain dan 
menjawab.

- Menanyakan profesi 
orang lain dan mejawab.

- Menanyakan kebangsaan 
orang lain dan mejawab.

- Menanyakan umur orang 
lain dan menjawab.

Verbe s’appeler, habiter.
Menjelaskan article indéfini (un, 
une, des), kosakata kata benda 
yang ada di sekitar kelas, 
adjectif possessif pada subjek Je, 
Tu, Il/elle.
Tambahan kosakata les jours de 
la semaine dan les mois de 
l’année.
Evaluasi : Siswa mengisi titik-
titik tentang materi article 
indéfini et adjectif possesif (CE).

8 Selasa, 9 Agustus 

2014

X MIA1 3, 4 dan 

5

Ulangan harian I (Materi dari 

salutation – adjective possessif.) 

Menjodohkan teks dengan 

gambar. Siswa menjawab 

pertanyaan vrai ou faux sesuai 

teks yang ada.
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f. Umpan Balik Pembimbing

Dalam kegiatan PPL, guru pembimbing sangat berperan dalam 

kelancaran penyampaian materi. Hal ini dikarenakan guru pembimbing 

sudah mempunyai pengalaman yang banyak dalam menghadapi siswa 

ketika proses pembelajaran. Dalam praktiknya, guru pembimbing 

mengamati dan memperhatikan praktikan mulai dari mempersiapkan 

perangkat pembelajaran seperti RPP, lembar evaluasi, dan media, ketika 

sedang praktik mengajar di kelas.Setelah selesai praktik mengajar, guru 

pembimbing memberikan umpan balik kepada praktikan.Umpan balik 

ini berupa kritik dan saran yang membangun yang membuat praktikan 

dapat memperbaiki kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Beberapa 

saran dari guru pembimbing antara lain: tentang media pembelajaran 

yang dibuat mahasiswa kurang sempurna dan diberi saran bagaimana 

baiknya, dan saran-saran yang berkaitan dengan cara mengkondisikan 

kelas agar suasana belajar menjadi kondusif.

C. ANALISIS HASIL

Jumlah jam praktik mengajar (PPL) yang dilakukan praktikan 

berdasarkan jadwal dan alokasi waktu pelajaran di SMA N 1 Kota Mungkid 

yang sudah dilampirkan.

Dalam melaksanakan praktik mengajar, praktikan harus 

merencanakan terlebih dahulu baik sasaran maupun target yang akan 

dicapai. Kegiatan mengajar yang dilaksanakan memberikan banyak 

pengalaman bagi praktikan, antara lain adalah memahami setiap siswa yang 

berbeda karakter, mengadakan variasi dalam penerapan metode dan media 

pembelajaran, cara menguasai kelas, cara memotivasi siswa, dan cara 

memposisikan diri sebagai guru di depan siswa.

Adapun hambatan yang ditemukan selama melaksanakan kegiatan 

PPL.  Beberapa hambatan yang muncul dan solusi yang dilakukan dalam 

PPL  sebagai berikut :

a) Waktu yang belum efektif dan maksimal

Hal ini dapat disebabkan oleh keterlambatan siswa untuk masuk ke 

kelas dan menyiapkan diri untuk memulai pelajaran Bahasa Prancis. 

Solusi : praktikan tiba di kelas lebih awal, sehingga tidak ada alasan 

bagi siswa untuk keluar kelas tanpa ijin.
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b) Sulitnya mengkondisikan siswa

Ada beberapa siswa yang ramai di kelas sehingga mengganggu 

temannya yang sungguh-sungguh ingin belajar. Ada juga beberapa 

siswa yang kurang antusias dalam KBM.

Solusi  : Guru banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan 

yang harus dijawab oleh siswa dalam berdiskusi sehingga siswa merasa 

tertarik untuk mengetahuinya dan mendiskusikannya dalam kelompok. 

Guru lebih aktif lagi dalam membimbing, mengkondisikan dan 

mengatur jalannya diskusi sehingga diskusi dapat berjalan dengan 

lancar. Bagi siswa yang membuat ramai di kelas, praktikan 

mengatasinya dengan langkah persuasif. Siswa tersebut dimotivasi 

untuk ikut aktif dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya siswa 

disuruh menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal di depan kelas 

sehingga siswa tersebut tidak ramai lagi. 

c) Kreatifitas dalam memotivasi siswa

Saat pembelajaran dilakukan pada jam terakhir, maka ada beberapa 

siswa yang cenderung tidak bersemangat dan tidak fokus untuk belajar 

dan memperhatikan.

Solusi  : memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang 

dijelaskan agar siswa lebih fokus dalam belajar dan sering memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum jelas. 

Berusaha memberikan pelajaran dengan teknik mengajar yang 

menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan misalnya dengan 

menyanyi atau memperdengarkan audio, dan game sehingga siswa tidak 

bosan dengan suasana belajar yang selalu berlangsung di ruang kelas.

d) Pemahaman siswa yang berbeda-beda

Terkadang ada beberapa siswa kurang paham dengan materi yang 

disampaikan praktikan sehingga mahasiswa praktikan harus mengulang 

materi yang diberikan.

Solusi : praktikan berusaha memberikan penjelasan yang sesederhana 

mungkin, mengikuti alur pemikiran siswa agar siswa lebih mudah 

paham. Akan tetapi jika masih ada siswa yang belum bisa memahami 

apa yang telah diberikan di kelas, maka mahasiswa bersedia membantu 

siswa memberikan penjelasan di luar jam pelajaran.
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D. REFLEKSI

Melalui observasi yang telah dilaksanakan sebelum diterjukan ke 

lapangan (SMA N 1 Kota Mungkid), praktikan dapat melaksanakan 

program PPL yang telah disesuaikan dengan keadaan di sekolah.Program 

PPL terdiri dari penyusunan perangkat mengajar, praktik mengajar 

terbimbing, praktik mengajar mandiri, dan evaluasi materi ajar.

Kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi pembelajaran di 

sekolah dan telah dikonsultasikan kepada guru pembimbing maupun dosen 

pembimbing.Metode dan media mengajar yang digunakan dipilih sesuai 

dengan kondisi siswa dan fasilitas yang tersedia agar lebih efektif dan 

efisien. Selain itu, pemilihan metode dan media yang sesuai diharapkan 

dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih tertarik dan senang 

belajar Bahasa Prancis 

Secara umum program PPL praktikan dapat berjalan dengan 

lancar.Tujuan masing-masing program dapat tercapai sesuai dengan yang 

telah direncanakan. Diharapkan untuk peserta PPL tahun berikutnya,  dapat 

lebih baik dengan :

a. Penggunaan metode pembelajaran yang lebih kolaboratif.

b. Optimalisasi media pembelajaran.

c. Dapat mengkondisikan siswa agar pembelajaran agar kondusif.
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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan terlaksananya kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Praktek 

Pengalaman Lapangan (KKN-PPL) terpadu telah banyak memberikan 

pengetahuan dan pengalaman kepada Mahasiswa dalam mengelola masyarakat 

sekolah. Pengelolaan tersebut mulai dari praktik mengajar, bersosialisasi dengan 

lingkungan sekolah yaitu dengan menimbang ilmu dari berbagai macam bidang 

khususnya pengalaman sebagai seorang guru. Hal ini dapat terlaksana tentunya 

karena dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

Kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMA N 1 Kota Mungkid dapat 

berjalan dengan lancar sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan dan 

tujuan yang diharapkan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari 

kekurangan. Program yang dilaksanakan mendapat dukungan, bimbingan, dan  

arahan dari semua warga SMA N 1 Kota Mungkid.

Pelaksanaan program PPL ini dapat diselesaikan menurut time schedule

yang sudah dibuat, yaitu sampai batas sebelum penarikan dilakukan. Dengan 

adanyaPPL ini praktikan memperoleh pengalaman baik dalam bidang 

pembelajaran maupun manajerial di sekolah, dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner dalam 

kehidupan yang nyata di sekolah, melatih rasa tanggung jawab yang harus 

diemban guru,  belajar  menghadapi berbagai masalah dan pencarian solusi yang 

terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. 

Berdasarkan pelaksanaan program PPL yang praktikan lakukan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Program PPL dapat berjalan dengan lancar sesuai rancangan program kerja 

walaupun masih ada kekurangan dalam beberapa hal. Hal ini diharapkan 

dapat menjadi evaluasi untuk kemajuan bersama.

b. Melalui Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa sudah mendapatkan 

pengalaman mengajar yang susungguhnya mulai dari mempersiapkan 

pembelajaran, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil belajar.
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c. Mahasiswa mendapatkan gambaran bagaimana menjadi seorang guru yang 

profesional baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun pergaulan dengan 

masyarakat sekolah lainnya.

d. Kerjasama yang baik dari semua pihak sangat mempengaruhi kesuksesan 

suatu kegiatan PPL.

B. SARAN

Pelaksanaan PPL berjalan dengan baik akan tetapitidak sepenuhnya 

sempurna. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang sangat perlu 

diperhatikan. Oleh karena itu perlu beberapa masukan yang perlu perhatian dan 

tindak lanjut, diantaranya :

a. Bagi Pihak Sekolah SMA N 1 Kota Mungkid

Perlu optimalisasi media pembelajaran dan fasilitas yang 

sudah ada guna menunjang berlangsunganya proses pembelajaran agar 

pembelajaran lebih menarik dan siswa mudah memahami materi 

pelajaran yang disampaikan.

a. Bagi UPPL UNY

1) Monitoring yang countinue perlu ditingkatkan oleh TIM UPPL 

sehingga TIM UPPL dapat lebih memahami kondisi dan situasi sekolah 

tempat pelaksanaan PPL.

2) Pembentukan kelompok harus disesuaikan dengan kebutuhan tempat 

PPL sehingga tugas kelompok dapat berjalan dengan baik.

3) Pada pelaksanaan pembekalan bukan hanya penyampaian teori, tetapi 

juga harus dibimbing dengan praktik, sehingga mahasiswa dilapangan 

tidak kaku.

b. Bagi UNY

1) Perlu adanya analisis terhadap kegiatan PPL yang telah dilaksanakan 

selama ini, agar dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari 

penyelenggaraan PPL pada setiap tahunnya, sehingga kualitasnya lebih 

dapat ditingkatkan lagi.

2) Dengan diberlakukannya kurikulum 2013, terdapat beberapa mata 

pelajaran yang mengalami pengurangan jam dan dianggap sebagai mata 

pelajaran lintas minat. Maka perlu ditinjau kembali tentang jumlah 

pertemuan minimal mengajar terutama untuk mata pelajaran lintas 

minat.
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c. Bagi mahasiswa PPL .

1) Mempersiapkan program PPL yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2) Mahasiswa hendaknya selalu melakukan koordinasi dengan koordinator 

sekolah dan guru pembimbing untuk meminta masukan demi 

kelancaran pelaksanaan program PPL.

3) Mahasiswa harus meningkatkan rasa kerja sama dan saling peduli 

dalam pelaksanaan PPL.

4) Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik pada semua 

warga sekolah.

5) Mahasiswa lebih meningkatkan penguasaan materi dan pengkondisian 

kelas.

6) Mahasiswa harus lebih kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran 

sehingga pelajaran lebih menarik, tidak membosankan, terjadi 

transform of knowledge bukan hanya transfer of knowledge dan aktif 

melibatkan siswa dalam pembelajaran.
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FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DIKELAS DAN OBSERVASI PESERTA DIDIK 

 
 
 
NAMA MAHASISWA : Ajeng Merita Sari    PUKUL   : 07.00 – 08. 40 
NO.MAHASISWA  : 11204241035     TEMPAT PRAKTEK  : SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID 
TGL.OBSERVASI  :27 Februari 2014    FAK/JUR/PRODI  : FBS/Pendidikan Bahasa Prancis 
 
 

No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A PerangkatPelatihanataupembelajaran  

1. Kurikulum Guru menggunakan kurikulum  ktsp dan  kurikulum 2013. Kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (ktsp) digunakan di kelas XII IPS dan XI IPS, sedangkan kurikulum sudah 

diterapkan di kelas X MIPA  dimana bahasa Prancis menjadi mata pelajaran peminatan. 

2. Silabus Di silabus kurikulum 2013, ditentukan 2 tema besar untuk satu tahun  (dua semester) 

pelajaran bahasa Prancis, pengajar harus mendeskripsikan dan menjabarkan materi sendiri.  

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/ 

Pelatihan 

Rencana pelaksanaan pembelajaran  ada, berisi langkah – langkah yang akan dilakukan 

ketika mengajar pada proses KBM dan juga terdapat materi apa saja  yang akan diajar. 

B Proses Pelatihan/Pembelajaran  

1. Membuka pelajaran Guru mengulassedikitmateri yang telahdiajarkanminggusebelumnya, 

denganmemintasiswauntukbersama-samamelakukannya 



2. Penyajian materi Guru menjelaskan di depan kelas dan menulis di papan tulis tanpa menggunakan media 

elektronik. Guru juga menggunakan modul yang disusun dari berbagai sumber méthode 

kepada tiap – tiap siswa. 

3. Metode pembelajaran Guru menjelaskan materi terlebih dahulu lalu meminta siswa menjawab pertanyaan dan 

memberi bahan untuk diskusi. 

4. Penggunaan bahasa Ketia guru menjelaskan materi guru menggunakan bahasa Indonesia, dan bahasa Prancis 

digunakan ketika membaca dialog.  

5. Penggunaan waktu Pengalokasikan waktu sesuai dengan jadwal (90 menit). Pada 45 menit pertama digunakan 

untuk mengambil nilai praktek berbicara, lalu 45 menit kedua digunakan untuk mebahas 

materi selanjutnya. 

6. Gerak Guru tidak hanya diam di satu titik atau hanya di dekat meja guru, tetapi juga dinamis, 

berjalan ke beberapa titik di dalam kelas, kadang ke depan sebelah kiri, kanan atau 

ditengah,  agar kelas kondusif. 

7. Cara memotivasi siswa Di akhir pelajaran guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa, terutama kepada 

siswa yang sering tidak masuk. 

8. Teknik bertanya Guru melemparpertanyaanuntuksemuasiswa yang adadikelas. 

9. Teknik penguasaan bahasa Bagusnamuntidakterlaludipakaisaatmengajar di kelas. 

10. Penggunaan media Guru tidak menggunakan media elektronik, guru menggunakan modul yang berisi materi-

materi yang diambil dari kumpulan beberapa méthode lalu dibagikan kepada siswa untuk 

digunakan sebagai acuan belajar.  



11. Bentuk dan cara evaluasi Guru meminta siswa untuk membuat dialog pada minggu sebelumnya kemudian 

dipraktekan didepan kelas untuk pengambilan nilai oral dan tulis. 

12. Menutup pelajaran Guru mengulas sedikit materi yang telah diberikan, dan menyampaikan apa yang akan 

mereka bahas pada pertemuan selanjutnya. 

C Perilakupesertalatihanataudiklat  

1. Perilaku siswa di dalam kelas Antusias, semangatmeskipun ada bebrapasiswa yang mengerjakantugaspelajaranlain. 

2. Perilaku siswa diluar kelas Ramah danmenghormati guru. 

 
Yogyakarta, 15 September 2014 

Guru Pembimbing             Mahasiswa, 
 
 
 
Sri Handayani, S.Pd            Ajeng Merita Sari 
NIP. 19620329 198803 2 001           NIM 11204241035 
 



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 Pembuatan RPP

a. Persiapan 5 3 2 2 2 2 2 18
b. Pelaksanaan 6 6 5 6 5 5 33
c. Evaluasi 2 2 2 2 2 10

2 Pembuatan Media Pembelajaran
a. Persiapan 2 2 2 1 2 1 1 2 13
b. Pelaksanaan 6 5 6 7 5 5 6 4 44
c. Evaluasi 2 2 2 2 2 1 11

3 Praktik Mengajar
a. Persiapan 2 4 6 6 3 4 25
b. Pelaksanaan 6 6 3 3 3 3 24
c. Evaluasi 2 2 2 2 2 2 12

4 Pelaksanaan Ulangan Harian
a. Persiapan 3 2 3 2 2 6 18
b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1 8 13
c. Evaluasi 2 2 2 2 2 8 18

5 Pembuatan Laporan PPL
a. Persiapan 2 2 2 2 8
b. Pelaksanaan 3 2 8 10 23
c. Evaluasi 2 2 4
TOTAL JAM 13 16 0 36 36 38 38 35 50 12 274

Magelang,   September 2014
Mengetahui,
Guru Pmebimbing, Mahasiswa 

Dra. Sri Handayani Ajeng Merita Sari
NIP. 19620329 198803 2 001 NIM . 11204241035

MATRIKS PROGRAM PPL INDIVIDU UNY
TAHUN 2014

Universitas Negeri Yogyakarta

Jumlah
Jam

Jumlah Jam per MingguProgram/KegiatanNo.

F01
UNTUK

MAHASISWA



 
 

 
Universitas Negeri 

Yogyakarta 

 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

 

 

F 012 

Untuk mahasiswa 

NAMA SEKOLAH 
ALAMAT LOKASI  
 
GURU 
PEMBIMBING 

: SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID 
: Letnan Tukiyat Kota Mungkid, Mertoyudan, Magelang, 
Jateng 

: Dra. SRI HANDAYANI 
 

NAMA MAHASISWA 
NO.MAHASISWA 
FAK/JUR/PR.STUDI 
DOSEN PEMBIMBING 

: AJENG MERITA SARI 
: 11204241035 
: FBS / PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 
: DIAN SWANDAYANI, M.Hum 

 

  

No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1.  Kamis, 27 

Februari 2014 

Observasi Kelas 

(Proses 

pembelajaran dan 

peserta didik) 

- Mengetahui perangkat 

pembelajaran (RPP,silabus, dan 

kurikulum) yang digunakan guru 

bahasa Prancis di SMA N 1 Kota 

Mungkid 

- Mengetahui proses pembelajaran 

selama guru mengajar di kelas 

- Mengetahui perilaku siswa selama 

di kelas mata pelajaran Bahasa 

Prancis 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2.  Juli-

September 

Pembuatan Silabus 

dan RPP  

- Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang sesuai  

-  Penggunaan Kurikulum baru 

2013 merubah rancangan 

- Bertukar informasi dan belajar 

bersama dengan praktikan dari 
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2014 dengan silabus dan kurikulum 

2013 yang akan digunakan dalam 

mengajar praktikan 

 

silabus dan model RPP, 

sehingga masih kesulitan dalam 

pembuatan RPP dengan 

mengikuti kurikulum 2013 dan 

silabusnya yang masih sulit 

dipahami terutam bagi guru dan 

praktikan 

- Ketika praktik micro teaching 

praktikan menggunakan 

kurikulum KTSP 

-  Seringnya Revisi RPP  

sekolah lain untuk membahas 

tentang kurikulum 2013 

- Selalu konsultasi dan bimbingan 

dengan guru pembimbing 

- Revisi RPP yang sesuai dengan 

silabus dan kurikulum 2013 

3.  Juli-

September 

2014 

Pembuatan media 

pembelajaran dan 

penyusunan materi 

ajar bahasa Prancis 

untuk kelas X MIA 

- Media pembelajaran berupa media 

pendukung pembelajaran bahasa 

Prancis seperti aplikasi atau 

software pembelajaran bahasa 

Prancis yang dikembangkan, video 

pembelajaran berupa kosakata dan 

percakapan bahasa Prancis sehari-

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

- 
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hari, serta media untuk permainan. 

- Pembuatan powerpoint berisi 

materi bahasa Prancis yang 

mempermudah dan membantu 

memperjelas dalam penyampaian 

materi ajar. 

4. Selasa, 5 

Agustus 2014 

Mengajar di kelas X 

MIA 1 

- Mempelajari ungkapan-ungkapan 

sederhana mengenai kosakata 

sapaan  dalam bahasa prancis, 

merci, au revoir. 

- Mempelajari cara mengenalkan 

diri sendiri : 

 Menanyakan nama dan 
menjawab. 

 Menanyakan alamat dan 
menjawab. 

 

-  Siswa kesulitan mengucapkan 

serta menghafalkan kosakata 

tentang ungkapan-ungkapan 

sederhana mengenai kosakata 

sapaan  dalam bahasa prancis 

dengan tepat. 

-  Belum sempat evaluasi 

 

-Memperjelas pengucapan 

dengan terus diulang-ulang kosa 

kata sambil memperdengarkan 

audio yang sesuai dan meminta 

siswa untuk ikut menirukan 

ucapannya. Hal tersebut 

dilakukan terus menerus. 

5. Kamis,  7 Mengajar di kelas X - Mempelajari ungkapan-ungkapan -  Siswa kesulitan mengucapkan - Memperjelas pengucapan 
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Agustus 2014 MIA 4 sederhana mengenai kosakata 

sapaan  dalam bahasa prancis, 

merci, au revoir. 

- Mempelajari cara mengenalkan 

diri sendiri : 

 Menanyakan nama dan 
menjawab. 

 Menanyakan alamat dan 
menjawab 

serta menghafalkan kosakata 

tentang ungkapan-ungkapan 

sederhana mengenai kosakata 

sapaan  dalam bahasa prancis 

dengan tepat. 

-  Siswa tidak dapat membedakan 

pada kata dengan pengucapan 

yang hampir sama, namun 

tulisan serta artinya berbeda. Ini 

terlihat ketika evaluasi, 

beberapa anak menjawab salah. 

dengan terus diulang-ulang kosa 

kata sambil memperdengarkan 

audio yang sesuai dan meminta 

siswa untuk ikut menirukan 

ucapannya. Hal tersebut 

dilakukan terus menerus.  

- Mengulangi pengucapan serta 

meminta siswa untuk menirukan 

ujaran tentang memperkenalkan 

diri. 

6. Senin, 11 

Agustus 2014 

Mengajar di kelas X 

MIA 3  

- Membuat dialog sederhana yang 

bertemakan identitas diri secara 

berpasangan. Dialog yang dibuat 

berisi salam, saling menanyakan 

kabar, saling menanyakan nama, 

serta salam perpisahan. 

-  Dalam menuliskan dialog, 

siswa tidak menanyakan 

kembali pada lawan bicaranya 

ketika sudah ditanya. 

- Mengingatkan kembali pada 

semua siswa, agar dalam 

menuliskan dialog sebaiknya 

menanyakan kembali ketika 

sudah ditanya. 
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7. Selasa, 12 

Agustus 2014 

Mengajar di kelas X 

MIA 1 

Cara mengenalkan diri sendiri dalam 
bahasa prancis : 

- Menanyakan nama dan 
menjawab. 

- Menanyakan alamat dan 
menjawab. 

- Menanyakan profesi dan 
menjawab. 

- Menanyakan kebangsaan dan 
menjawab. 

Profession masculin et féminin, 
nationalité  masculin et feminine, 
verbe être. 

-  Dalam menuliskan dialog, 

siswa tidak menanyakan 

kembali pada lawan bicaranya 

ketika sudah ditanya. 

-  Siswa masih bingung 

membedakan cara pengucapan 

profession masculine ou 

feminine.  

 

 

-  Siswa masih sering tertukar 

antara nama negara dan kata 

sifat kebangsaan. 

- Mengingatkan kembali pada 

semua siswa, agar dalam 

menuliskan dialog sebaiknya 

menanyakan kembali ketika 

sudah ditanya. 

- Memperjelas pengucapan 

dengan terus diulang-ulang kosa 

kata dan meminta siswa untuk 

ikut menirukan ucapannya. Hal 

tersebut dilakukan terus 

menerus. 

- Menjelaskan kembali bahwa 

untuk menunjukan kebangsaan 

seseorang menggunakan kata 

sifat yang menunjukan 

kebangsaan, bukan 

menggunakan nama Negara. 

8. Rabu, 20 Mengajar kelas X - Menanyakan profesi dan - Siswa masih bingung -  Memperjelas pengucapan 
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Agustus 2014 MIA 2 menjawab. 
- Menanyakan kebangsaan dan 

menjawab. 
- Menanyakan umur dan 

mejawab. 
Verbe être, avoir. 

Les chiffres 0-20. 

 

membedakan cara pengucapan 

profession masculine ou 

feminine.  

-  Siswa masih sering tertukar 

antara nama negara dan kata 

sifat kebangsaan. 

 

 

 

 

 

-  Siswa belum paham 

penggunaan verbe être et avoir. 

- Siswa masih belum bisa 

menuliskan angka dalam bahasa 

prancis. 

dengan terus diulang-ulang kosa 

kata dan meminta siswa untuk 

ikut menirukan ucapannya. Hal 

tersebut dilakukan terus 

menerus. 

- Menjelaskan kembali bahwa 

untuk menunjukan kebangsaan 

seseorang menggunakan kata 

sifat yang menunjukan 

kebangsaan, bukan 

menggunakan nama Negara. 

- Menjelaskan kembali tentang 

verbe être et avoir. 

- Melatih siswa untuk menuliskan 

angka dalam bahasa prancis di 

papan tulis. 

9. Kamis, 28 

Agustus 2014 

Mengajar kelas X 

MIA 4 

- Menanyakan kebangsaan dan 
menjawab. 

- Siswa masih bingung 

membedakan cara pengucapan 

- Memperjelas pengucapan 

dengan terus diulang-ulang kosa 
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- Menanyakan umur dan 
mejawab. 

Profession masculin et féminin, 
nationalité  masculin et féminin, les 
chiffres 0-20. 

Verbe être, avoir. 

nationalité masculine ou 

feminine.  

-  Siswa masih belum bisa 

menuliskan angka dalam bahasa 

prancis. 

kata dan meminta siswa untuk 

ikut menirukan ucapannya. Hal 

tersebut dilakukan terus 

menerus. 

-  Melatih siswa untuk 

menuliskan angka dalam bahasa 

prancis di papan tulis. 

10. Rabu, 3 

September 

2014 

Mengajar kelas X 

MIA 2 

Cara memperkenalkan orang lain 
atau idolanya : 

- Menanyakan nama orang lain 
dan menjawab. 

- Menanyakan alamat orang 
lain dan menjawab. 

- Menanyakan profesi orang 
lain dan mejawab. 

- Menanyakan kebangsaan 
orang lain dan mejawab. 

- Menanyakan umur orang lain 
dan menjawab. 

Verbe s’appeler, habiter. 

- Siswa kesulitan membedakan 

antara il s’appelle dan elle 

s’appelle. Mereka belum paham 

tentang subjek. 

-  Siswa masih bingung 

menghafal benda masculine 

atau feminine. 

-  Siswa masih kesulitan dalam 

penggunaan kata ganti milik 

antara masculine atau feminine 

atau jamak. 

-  Menjelaskan tentang subjek. 

Bahwa di dalam bahasa prancis 

il adalah subjek untuk orang 

ketiga tunggal laki-laki 

sedangkan elle adalah subjek 

untuk orang ketiga tunggal 

wanita. 

-  Menjelaskan bahwa ciri-ciri 

kata benda perempuan adalah 

biasanya berakiran huruf e atau 

ion. 
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Menjelaskan article indéfini (un, 
une, des), kosakata kata benda yang 
ada di sekitar kelas, adjectif possessif 
pada subjek Je, Tu, Il/elle. 

Tambahan kosakata les jours de la 
semaine dan les mois de l’année. 

- Menjelaskan bahwa kata ganti 

milik masculine atau féminin 

tergantung dari kata benda 

bukan subjek penderita. 

11. Selasa, 9 

Agustus 2014 

Mengajar kelas X 

MIA 1 

- Ulangan harian 

- Menjodohkan teks dengan gambar 

kemudian menjawab pertanyaan 

vrai ou faux. 

-  

Kota Mungkid, 15 September 2013 

 

Menyetujui 

Guru Pembimbing,       Mahasiswa, 

 

 

Dra. Sri Handayani      Ajeng Merita Sari 

 NIP. 19620329 198803 2 001            NIM. 10204244008 



JADWAL MENGAJAR PPL MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS FBS– UNY 

 

X MIA 3  =   Senin      X MIA 2  =   Rabu 

No Nama Agustus September 

4 5 6 7 11 12 13 1
4 

18 19 20 21 25 26 27 28 1 2 3 4 8 9 10 11 

1 Ajeng  
Merita Sari 

                        

2 Intan 
Permatasari 

             

(XI
I 
IPS 
4) 

           

3.  Muhammad 
Firdaus 

                        

4.  Rakhmi 
Dwi 
Rahayu 

                        



X MIA 1  =   Selasa     X  MIA 4  =   Kamis 

 

 

JADWAL TAMBAHAN : Muhammad Firdaus (11204241022) 

Jumat, 29 Agustus 2014 : XII IPS 1 

Sabtu, 30 Agustus 2014 : XII IPS 5, XII IPS 5, XII IPS 3 
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 LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
TAHUN: 2014 F03 

Untuk 
Mahasiswa 

NOMOR LOKASI :   

NAMA SEKOLAH/LEMBAGA :  SMA N 1 Kota Mungkid 

ALAMAT SKOLAH/LEMBAGA :  Jln. LetnanTukiyatKota Mungkid, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jateng 

 

No Nama Kegiatan HasilKualitas / Kuantitatif 

Serapan Dana ( Dalam Rupiah ) 

Swadaya/Se

kolah/Lemb

aga 

Mahasiswa 
PemdaKabup

aten 

Sponsor/Lem

bagalainya 
Jumlah 

1. Pembuatan media 

pembelajaran 

Menambah variasi media pembelajaran di kelas 

dalam kegiatan pembelajaran yang mana guru kelas 

belum menggunakan media sebelumnya, yang 

diharapkan akan membuat siswa lebih termotivasi 

dan lebih tertarik dalam belajar bahasa Prancis di 

kelas. 

- Rp30. 000,00 - - Rp30.000,00 

2. Pembuatan RPP   RPP yang dicopysebanyak 10copi dalam 8 kali - Rp40.000,00 - - Rp40.000,00 

 



Keterangan : semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan/dinilai dalam rupiah menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mengajar, untuk diserahkan ke guru pembimbing 

bahasa Prancis dan sebagai pegangan praktikan PPL 

dalam mengajar di kelas 

3 Pembuatan materi 

bahan pengajaran 

untuk masing-

masing peserta didik 

Pencopian lembar materi bahan ajar yang dibagikan 

kepada masing-masing peserta didik yang 

digunakan sebagai alat belajar siswa selain dari 

buku dan power point. 

- Rp. 50.000,00 - - Rp 50.000,00 

4 Pembuatan lembar 

soal evaluasi bagi 

masing-masing 

peserta didik 

Pencopian lembar evaluasi atau lembar latihan soal 

yang dibagikan kepada masing-masing peserta 

didik untuk dikerjakan peserta didik pada setiap 

kali kegiatan belajar mengajar 

- Rp. 35.000,00 - - Rp 35.000,00 

5. Pembuatan laporan 

PPL 

Pengkopian laporan hasil kegiataan PPL  
- Rp. 100.000,00 - - Rp. 100.000,00 

Jumlah Rp. 255.000,00 



Yogyakarta,15 September 2014 
 

Mengetahui, 
  

Kepala Sekolah  Dosen Pembimbing Lapangan, Mahasiswa, 
SMA N 1 Kota Mungkid Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
 

Drs. Asep Sukendar, M.Pd     Dian Swandayani, M.Hum    Ajeng Merita Sari 

NIP. 19610501 198703 1 016   NIP.197104131997022001 NIM.11204241035 
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Silabus Kompetensi Dasar Bahasa dan Sastra Perancis 

( Kurikulum 2013 ) 

Kelas X ( Kurikulum 2013 ) 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 1. Menghayati dan 
mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli ( gotong royong, kerja 
sama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 

1 .1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Prancis sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar 

2 .1. Menunjukkan perilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru 
dan teman. 

2 .2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional dengan guru 
dan teman. 

2 .3. Menunjukkan perilaku tanggung 
jawab, peduli, kerja sama, dan cinta 
damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
2 .4. Menunjukkan perilaku santun,
antusias, kreatif, ekspresif, interaktif, 
kerjasama, dan imajinatif dalam 
menghargai budaya dan karya sastra 



3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 

3 .1. Memahami cara menyapa, 
berpamitan, mengucapkan terima 
kasih, meminta maaf, meminta izin, 
instruksi dari memperkenalkan diri 
serta cara meresponnya terkait topik 
identitas diri ( l`identité ) dan 
kehidupan sekolah ( la vie scolaire ) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya, yang sesuai konteks 
penggunaannya. 

3 .2. Memahami cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap, 
serta meminta dan menawarkan barang 
dan jasa terkait topik identitas diri ( 
l`identité ) dan kehidupan sekolah ( la 
vie scolaire ) dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya, yang sesuai konteks 
penggunaannya. 

3 .3. Memahami secara sederhana 
unsur kebahasaan dan struktur dalam 
teks terkait topik identitas diri ( 
l`identité ) dan kehidupan sekolah ( la 
vie scolaire ) yang sesuai konteks 
penggunaannya. 
3 .4. Memahami unsur kebahasaan 
dan budaya yang terdapat dalam 



karya sastra secara sederhana 4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuwan 

4 .1. Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk merespon perkenalan 
diri, sapaan, pamitan, ucapan terima 
kasih, dan permintaan maaf, meminta 
izin, instruksi secara sederhana terkait 
topik identitas diri ( l`identité ) dan 
kehidupan sekolah ( la vie scolaire ) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya, yang sesuai konteks. 

4 .2. Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana tentang cara memberitahu 
dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, serta meminta dan menawarkan 
barang dan jasa terkait topik identitas 
diri ( l`identité ) dan kehidupan 
sekolah ( la vie scolaire ) dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya, yang 
sesuai konteks. 
4 .3. Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk mengungkapkan 
identitas diri ( l`identité ) dan 
kehidupan sekolah ( la vie scolaire )



dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya, yang sesuai konteks. 

4 .4. Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan dan budaya yang terdapat 
dalam karya sastra 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

       

 Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID 

 Mata Pelajaran   : Bahasa Prancis 

 Tema : Se Saluer 

 Kelas / Semester : X / Gasal 

 Alokasi Waktu :  3 x 45 menit (3  jam pelajaran) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, 

cinta damai, responsif, dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai, permasalahan bangsa dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan, terkait 

penyebab fenomena, dan kejadian, serta menerapkan, pengetahuan 

prosedural, pada bidang kajian, yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan sesuaikaidah 

keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Memahami cara menyapa, berpamitan, mengucapkan terimakasih, 

meminta maaf, meminta ijin, intruksi dan memperkenalkan diriserta cara 

meresponnya terkait topik identitas diri (l’identité) dengan memperhatikan 

unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya yang sesuai konteks 

penggunanya. 

 

 



C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu mempraktekan ungkapan sapaan, terimakasih, dan permintaan 

maaf. 

2. Mampu merespon sapaan, terimakasih dan permintaan maaf. 

3. Menuliskan kalimat sapaan, terimakasih, dan permintaan maaf. 

4. Mampu menuliskan dialog sederhana tentang identitas diri 

menggunakan kosakata yang telah dipelajari. 

5. Mampu mempraktekan dialog yang telah dibuat di depan kelas. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat mempratekkan 

ungkapan sapaan, permintaan maaf serta ungkapan terimakasih. 

2. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa mampu merespon 

sapaan, terimakasih dan permintaan maaf. 

3. Selama dan setelah proses pembelajaran,siswa mampu menuliskan 

kalimat sapaan, terimakasih, dan permintaan maaf. 

4. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa mampu menuliskan 

dialog sederhana tentang perkenalan diri. 

5. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat mempraktekan 

dialog sederhana tentang perkenalan diri. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Se Saluer, remercier,seprésenter dan s’excuser 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Tanya Jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan menanyakan 

kabar dalam Bahasa Prancis secara 

komunikatif 

2. Guru mengecek kehadiran siswa, kebersihan 

kelas dan kerapian siswa sebagai wujud 

kepedulian terhadap lingkungan dan 

kedisiplinan 

3. Guru memberi motivasi pada siswa, guna 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan KI, KD dan indikator 

4. Guru menunjukkan video tentang Prancis 

atau hal yang berkaitan dengan bahasa 

Prancis 

10 menit 

B. Inti 

MENGAMATI 

1. Guru ( membacakanteksmateri, 

memperdengarkan CD,  

menayangkangambar, siswamenyimak 

 

MENANYA 

1. Guru memintasiswauntukmengucapkan 

atau membaca kata-kata itu 

2. Guru mengingatkan untuk berhati-hati 

dalam mengucapkan / membaca dalam 

bahasa prancis, karena ucapan dan tulisan 

berbeda 

3. Guru bertanya kepada siswa tentang kata-

kata yang didengar siswa, Siswa   

mengulang kata-kata yang didengar 

4. Guru menuliskan kata-kata yang didengar 

murid dan mereka memperhatikan setiap 

kata yang ditulis di papan tulis ( dalam 

tayangan ) 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 



 

MENALAR 

1. Guru membaca ulang teks materi ( 

memperdengarkan kembali CD, 

menayangkan gambar ) siswa menyimak 

kemudian mengulang kata-kata dari teks 

materi.  

 

MENCOBA 

1. Guru bertanya lagi apabila ada kata yang 

sulit didengar / dibaca / diucapkan, siswa 

menjawab 

2. Guru terus membacakan teks / 

memperdengarkan CD berulang kali / 

menayangkan gambar sehingga semua kata 

terungkap, siswa menyimak dan kemudian 

melafalkannya 

 

MENGOMUNIKASIKAN 

1. Guru 

menjelaskanmateridengancaratanyajawab, 

siswamenjawab 

 

 

 

25 

 

C. Penutup 

1. Bersama-sama dengan peserta didik dan 

atau sendiri membuat rangkuman / simpulan 

pelajaran 

2. Melakukan penilaian dan atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

secara konsisten dan terprogram. 

3. Memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran remidi, program 

pengayaan, layanan konseling dan atau 

memberikan tugas baik tugas individual 

maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik 

25 

 



H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media :  LCD, Laptop,  

2. Sumber Belajar :  Campus 1  

 

I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1. Teknik : Tulis dan lisan 

2. Bentuk : membuat dan mempraktekan dialog sederhana 

3. Instrumen 

Se Saluer 

Salut! 

Bonjour! 

Vous vous appelez comment? 

Je m’appelle ... 

Vous habitez où? 

J’habite à ... 

Comment ça va? 

Ça va? 

Ça va bien 

Je vais très bien 

Je suis malade 

Je suis fatigue  

Et vous? 

Moi aussi 

Merci 

Au revoir 

 

TUGAS : 

Mempelajari materi yang sudah diberikan minggu depan kuis. 

J.  Norma / PedomanPenilaian 

a. Pengetahuan 

ULANGAN HARIAN  

1. Praktek Oral 

Norma Penilaian Skor 

Hafalan 0 – 25 

Intonasi 0 – 25 

Artikulasi 0 – 30 

Ekspresi 0 – 20 

Skormaksimal 100 

2. PraktekTulis 

Norma Penilaian Skor 

KetepatanPenulisan 0 – 30 

Koherensiisi 0 – 40 

Kerapian 0 – 30 

SkorMaksimal 100 

 



b. Sikap 

LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI 

Mata Pelajaran : BahasaPrancis 

Kelas/Program  : X IPA  

Kompetensi  :  

Materi   :  

LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap Pribadi Sikap ilmiah 
Jmlh 

Skor 
Nilai jujur Dsplin tggjwab Kritis Objek Tolrs 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1          

2          

3          

4          

5          

 

Keterangan pengisian skor 

4  : SangatBaik (A) 

3 : Baik  (B) 

2  : Cukup (C) 

1 : Kurang (D) 

 

PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 

NamaSekolah : SMA Negeri 1 Kota Mungkid 

Mata Ajar  : BahasaPrancis 

Nama    :  

Kelas   :  

PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 

No Pernyataan 
Alternatif 

Ya Tidak 

1.
Saya mampu mempraktekan ungkapan sapaan, 

terimakasih, dan memperkenalkan diri 

  

2.
Saya mampu merespon sapaan, terimakasih dan 

memperkenalkan diri 

  

3.
Saya mampu menuliskan kalimat sapaan, terimakasih, 

dan memperkenalkan diri 

  



4.

Saya mampu menuliskan dialog sederhana tentang 

identitas diri menggunakan kosakata yang telah 

dipelajari. 

  

5.
Saya mampu mempraktekan dialog yang telah dibuat di 

depan kelas 

  

 

Keterangan :  Ya diberiskor 2 

   Tidak diberiskor 1 

 

PENILAIAN ANTAR TEMAN 

 

Nama Peserta didik yang diamati  :       

Kelas      :       

Waktu Pengamatan   :       

Nama Pengamat   :       

No. Perilaku / Sikap 
Muncul/Dilakukan 

Ya Tidak 

1. Mau menerima pendapat teman   

2. Dapat menghargai pendapatteman   

3. 
Memberi solusi terhadap pendapat yang 

bertentangan 

  

4. 
Dapat bekerja sama dengan teman yang 

berbeda status sosia, sukudan agama 

  

5. 
Membantu teman dalam memecahkan suatu 

masalah 

  

Keterangan :  Ya diberiskor 2 

   Tidak diberiskor 2 

c. Keterampilan 

PRAKTIK 

Aspek Skor 

Kesesuaiandengankaidahdanstruktur 0 - 20 

KelancarandanKeruntutan 0 – 20 

Penggunaanbahasakomunikatifdansederhana, tidakmenghafa 0 – 20 

PelafaandanIntonasi 0 – 20 

Penampilan 0 - 20 

SKOR MAKSIMAL  



PORTO FOLIO 

Rubrik Porto folio 

No. Kriteria 
Nilai 

SB B C K 

1. Ada kumpulan catatan kemajuan belajar     

2. 
Ada kumpulan hasil karya siswa berupa dialog 

sederhana atau paragraph sederhana 

    

3. Ada kumpulan hasil tes dan latihan     

4. Ada catatan penilaian diri dan penilaian sejawan     

Keterangan :  SB :  4  Kriteria terpenuhi 

   B : 3  Kriteria terpenuhi 

   C : 2 Kriteria terpenuhi 

   K : 1  Kriteria terpenuhi 

 

Lembar Nilai Sikap Peserta Didik 

Mapel : BahasaPrancis    Semester : Gasal 

Kelas : X MIA     Tahun  : 2014-2015 

 

Lembar Nilai Sikap Peserta Didik 

NO 

SIKAP 

 

 

 

 

 

NAMA 

JU
JU

R
 

D
IS

IP
LI

N
 

TA
N

G
G

U
N

G
 J

A
W

A
B 

PE
D

U
I 

SA
N

TU
N

 

PR
O

A
K

TI
F 

SK
O

R
 

N
IL

A
I 

K
ET

ER
A

N
G

A
N

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           



11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

31.           

32.           

 

Keterangan :  SB : 4  

   B : 3  

   C : 2 

   K : 1  

Mengetahui, 

Guru pembimbing     Mahasiswa, 

    
 
    
    Dra.Sri Handayani                                                             Ajeng Merita Sari 
NIP.19620329 198803 2 001      NIM.11204241035 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID 
Mata Pelajaran   : Bahasa Perancis 
Tema   : Se Saluer 
Kelas / Semester : X / Gasal 
Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit (3  jam pelajaran) 

 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, 

responsif, dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai, permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan, terkait penyebab fenomena, dan 

kejadian, serta menerapkan, pengetahuan prosedural, pada bidang kajian, 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan sesuaikaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.1 Memahami secara sederhana verbe être dan kegunaanya. 

3.2 Memahami cara menanyakan profesi dan kebangsaan. 

3.3 Memahami secara sederhana tentang masculin et féminin pada profesi dan 

kebangsaan.  

 

 

 



C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menggunakan verba être secara tepat dalam sebuah kalimat 

sederhana. 

2. Mampu bertanya tentang profesi dan kebangsaan seseorang atau lawan 

bicara. 

3. Mampu merespon atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

profesi atau kebangsaan. 

4. Mampu membedakan penggunaan kata benda masculine et féminin pada 

sebuah kalimat tentang profesi dan kebangsaan. 

5. Mampu membuat dialog sederhana tentang identitas diri menggunakan 

kosakata yang telah dipelajari. 

6. Mampu menjawab pertanyaan tentang profesi dan kebangsaan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menggunakan verba 

être secara tepat dalam sebuah kalimat sederhana. 

2. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat bertanya tentang 

profesi dan kebangsaan seseorang atau lawan bicara. 

3. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat merespon atau 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan profesi atau kebangsaan. 

4. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat membedakan 

penggunaan kata benda masculine dan feminine pada sebuah kalimat 

tentang profesi dan kebangsaan. 

5. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat membuat dialog 

sederhana tentang identitas diri menggunakan kosakata yang telah 

dipelajari. 

6. Selama dan setelah proses pembelajran, siswa dapat menjawab pertanyaan 

tentang profesi dan kebangsaan. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Se saluer, se présenter (Le nom, l’addresse, la profession), remercier. 

 



 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Wa
ktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar dalam Bahasa Prancis 
secara komunikatif 

 
 
2. Guru mengecek kehadiran siswa, 

kebersihan kelas dan kerapian siswa 
sebagai wujud kepedulian terhadap 
lingkungan dan kedisiplinan 

 
3. Guru memberi motivasi pada siswa, guna 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 
menyampaikan KI, KD dan indikator 

 

10 
me
nit 

B.  Inti 

MENGAMATI 
1. Guru  menyampaikan teks materi, siswa 

menyimak. 
 
MENANYA 
1. Guru meminta  siswa untuk mengucapkan 

atau membaca kata-kata itu 
2. Guru mengingatkan untuk berhati-hati 

dalam mengucapkan / membaca dalam 
bahasa prancis, karena ucapan dan tulisan 
berbeda 

3. Guru bertanya kepada siswa tentang kata-
kata yang didengar siswa, Siswa   
mengulang kata-kata yang didengar 

4. Guru menuliskan kata-kata yang didengar 
murid dan mereka memperhatikan setiap 
kata yang ditulis di papan tulis ( dalam 
tayangan ) 

 
MENALAR 
Guru menyampaikan ulang teks materi 

(menayangkan gambar ) siswa menyimak 
kemudian mengulang kata-kata dari teks 
materi.  

15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
25 
 
 
 
 
25 



 
MENCOBA 
1. Guru bertanya lagi apabila ada kata yang 

sulit didengar / dibaca / diucapkan, siswa 
menjawab 

2. Guru terus membacakan teks / 
menayangkan gambar sehingga semua 
kata terungkap, siswa menyimak dan 
kemudian melafalkannya 

 
MENGOMUNIKASIKAN 
1. Guru menjelaskan materi dengan cara 

Tanya jawab, siswa menjawab 
 

 

C. Penutup 

1. Bersama-sama dengan peserta didik dan 
atau sendiri membuat rangkuman / 
simpulan pelajaran 

2. Melakukan penilaian dan atau refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

3. Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran 

4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan konseling dan 
atau memberikan tugas baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik 

 

25 

 
H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media   :  LCD, Laptop, Speaker  

2. Sumber Belajar :  Campus 1 dan video youtube  

 

I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1. Teknik  : Tulis dan lisan 

2. Bentuk  : Membuat dan mempraktekan dialog sederhana 

3. Instrumen : 

Se Saluer 

Salut! 

Bonjour! 

Vous vous appelez comment? 

Je m’appelle ... 

Vous habitez où? 

J’habite à ... 

Comment ça va? 

Ça va? 

Ça va bien 

Je vais très bien 



Je suis malade 

Je suis fatigue  

Et vous? 

Moi aussi 

Merci 

Au revoir 

 

 

Verbe être 

Je suis 

Tu es 

Il/elle est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils/elles sont 

 

La Profession 

Lycéen – Lycéenne 

Etudiant – étudiante 

Professeur 

Médecine 

Police 

Photographe 

Soldat 

Présidant 

Fonctionner 

Secrétaire  

Journaliste  

Infirmière  

Cuisinier  

Ecrivant – écrivante  

Chanteur – chanteuse 

Acteur – actrice 

Vendeur - vendeuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Nationalité 

 

 
TUGAS : 

Mempelajari materi yang sudah diberikan minggu depan kuis. 

 

 



J. Norma / Pedoman Penilaian 

No Nama Peserta Didik 
Hafal Teks 

Volume 

Suara 

Pelafalan / 

Artikulasi 
Intonasi 

Penampilan / 

Ekspresi Jumlah 

Skor 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       



13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       



1. Tes Praktik Berbicara 

 
Keterangan : 
4 =  Sangat  Baik 
3  = Baik 
2  =  Sedang 
1 =  Cukup 
 
Penilaian : 
 
௨ ௌ ௧௧

ଶ
 X 100 = Nilai 

 
 
 
 
 
 
 
 

28                       

29                       

30                       

31                       

32                       



Menulis 

No Nama Peserta Didik 
Kerapihan Koherensi Isi 

Ketepatan 

Kalimat Jumlah Skor 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  



No Nama Peserta Didik 
Kerapihan Koherensi Isi 

Ketepatan 

Kalimat Jumlah Skor 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  



No Nama Peserta Didik 
Kerapihan Koherensi Isi 

Ketepatan 

Kalimat Jumlah Skor 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

31                  

32                  

 
Keterangan : 

 
5 =  Sangat Baik 
4 =  Baik 
3 =  Sedang 
2 =  Cukup 
1 =  Kurang 

 



Penilaian : 
 
௨ ௌ ௧௧  ଶ

ଷ
 X 100 = Nilai 

 
 

Kota Mungkid, 12 Agustus 2014 

           Menyetujui, 

         Guru pembimbing     Mahasiswa, 

    
 
    
          Dra.Sri Handayani                                                     Ajeng Merita Sari 

NIP.19620329 198803 2 001    NIM.11204241035



 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID 
Mata Pelajaran   : Bahasa Perancis 
Tema   : Se Présenter 
Kelas / Semester : X / Gasal 
Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit (3  jam pelajaran) 

 
A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, 

responsif, dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai, permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan, terkait penyebab fenomena, dan 

kejadian, serta menerapkan, pengetahuan prosedural, pada bidang kajian, 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan sesuaikaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.1 Memahami cara menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, 

instruksi dan memperkenalkan diri serta cara meresponnya terkait topik 

identitas diri dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur dan unsur 

budaya, yang sesuai konteks penggunaannya. 

3.2 Mencocokan gambar sederhana sesuai dengan topic identitas diri dengan 

memperhatikan unsure kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya secara 

benar dan sesuai konteks. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menggunakan verba avoir secara tepat dalam sebuah kalimat 

sederhana. 



2. Mampu bertanya tentang umur  seseorang atau lawan bicara. 

3. Mampu merespon atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

angka. 

4. Mampu menyampaikan informasi tentang angka. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menggunakan verba 

avoir secara tepat dalam sebuah kalimat sederhana. 

2. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat bertanya tentang 

umur seseorang atau lawan bicara. 

3. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat merespon atau 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan angka. 

4. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menyampiakan 

informasi tentang angka. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Se saluer, se présenter (Le nom, l’adresse, la profession, la nationalité et l’âge), 

remercier. 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Wa
ktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar dalam Bahasa Prancis 
secara komunikatif 

 
 
2. Guru mengecek kehadiran siswa, 

kebersihan kelas dan kerapian siswa 
sebagai wujud kepedulian terhadap 
lingkungan dan kedisiplinan 

 
3. Guru memberi motivasi pada siswa, guna 

menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 
menyampaikan KI, KD dan indikator 
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B.  Inti 

MENGAMATI 
1. Guru  menyampaikan teks materi, siswa 

menyimak. 
 
MENANYA 
1. Guru meminta  siswa untuk mengucapkan 

atau membaca kata-kata itu 
2. Guru mengingatkan untuk berhati-hati 

dalam mengucapkan / membaca dalam 
bahasa prancis, karena ucapan dan tulisan 
berbeda 

3. Guru bertanya kepada siswa tentang kata-
kata yang didengar siswa, Siswa   
mengulang kata-kata yang didengar 

4. Guru menuliskan kata-kata yang didengar 
murid dan mereka memperhatikan setiap 
kata yang ditulis di papan tulis ( dalam 
tayangan ) 

 
MENALAR 
Guru menyampaikan ulang teks materi 

(memutar audio ) siswa menyimak 
kemudian mengulang kata-kata dari teks 
materi.  

 
MENCOBA 
1. Guru bertanya lagi apabila ada kata yang 

sulit didengar / dibaca / diucapkan, siswa 
menjawab 

2. Guru terus membacakan teks / 
menayangkan gambar sehingga semua 
kata terungkap, siswa menyimak dan 
kemudian melafalkannya 

 
MENGOMUNIKASIKAN 
1. Guru menjelaskan materi dengan cara 

Tanya jawab, siswa menjawab 

15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
25 
 
 
 
 
25 
 

C. Penutup 

1. Bersama-sama dengan peserta didik dan 
atau sendiri membuat rangkuman / 
simpulan pelajaran 

2. Melakukan penilaian dan atau refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

3. Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran 

4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan konseling 
dan atau memberikan tugas baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik 

 

25 

 
H. Media dan Sumber Belajar 
1. Media   :  LCD, Laptop, Presentasi Power Point, Speaker  
2. Sumber Belajar :  Le Mag’ (hal 16 -17)  dan Aplikasi Flash Français 
 
I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik  : Tulis dan lisan 



2. Bentuk  : Membuat dan mempraktekan dialog sederhana 
3. Instrumen : Mencocokan gambar dan mendengarkan audio 

 
Les Chiffres  
1. Un 
2. Deux 
3. Trois 
4. Quatre 
5. Cinq 
6. Six 
7. Sept 
8. Huit  
9. Neuf 
10. Dix. 

11. Onze  
12. Douze 
13. Treize 
14. Quatorze 
15. Quinze 
16. Seize 
17. Dix-sept 
18. Dix-huit 
19. Dix-neuf 
20. Vingt  

 
Verbe avoir 
J’ai 
Tu as 
Il/elle a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils/elles ont 
  
Exemple : J’ai 20 ans. 
         Tu as 15 ans. 
         Michelle a 3 ans. 

J. Lampiran  
 
Soal Membaca 

 
Associe ! 
 

1. Justin Bieber est     et il est    
2. Madame Sri Handayani est    et elle est    
3. Barrack Obama est    et il est    
4. Lee Min Ho est    et il est    
5. Zinedine Zidane est    et il est    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Mendengarkan 
Guru memutarkan audio angka, siswa diminta untuk menuliskan angka 

dalam bahasa prancis (dalam bentuk angka maupun tulisan latin). 
 
 
 

a. américain 

b. indonésien 

c. canadien 

d. français 

e. indonésienne 

f. coréen 

a. acteur 

b. chanteuse 

c. professeur 

d. joueur de 

football 

e. chanteur 

f. président 



Kunci Jawaban 
 
Soal Membaca 
1. Justin Bieber est  canadien   et il est  chanteur  
2. Madame Sri Handayani est  indonesiénne  et elle est 

 professeur  
3. Barrack Obama est  américain  et il est  président  
4. Lee Min Ho est  coréen  et il est  acteur  
5. Zinedine Zidane est  français  et il est  joueur de 

football  
 

Soal Mendengarkan 
1. 10 (dix) 
2. 14 (quatorze) 
3. 11 (onze) 
4. 8 (huit) 
5. 16 (seize) 
6. 15 (quinze) 
7. 9 (neuf) 
8. 20 (vingt) 
9. 12 (douze) 
10. 19 (dix-neuf) 
 

K. Norma Pedoman Penilaian 
Soal Membaca 
Setiap teks rumpang memiliki bobot skor 10. 
Jumlah skor = nilai 
 
Soal mendengarkan 
Setiap soal memiliki bobot skor 10. Jika siswa hanya menuliskan jawaban 
berupa angka saja atau tuisan latin saja maka bobot skor adalah 5. 
Jumlah skor = Nilai 

 

Kota Mungkid, 20 Agustus 2014 

       Menyetujui, 

    Guru pembimbing      Mahasiswa, 

    
 
    
    Dra.Sri Handayani                                                          Ajeng Merita Sari 
NIP.19620329 198803 2 001        NIM.11204241035 

 
 



Lamp. Instrumet Soal 

 

 

 

 

MEMBACA 

Associe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Justin Bieber est       et il est     

2. Madame Sri Handayani est      et elle est    

3. Barrack Obama est     et il est      

4. Lee Min Ho est      et il est      

5. Zinedine Zidane est      et il est     

 

MENDENGARKAN 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

a. américain 

b. indonésien 

c. canadien 

d. français 

e. indonésienne 

f. coréen 

a. acteur 

b. chanteuse 

c. professeur 

d. joueur de 

football 

e. chanteur 

f. président 

Nom  :       

Class / Numéro :       



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID 

Mata Pelajaran   : Bahasa Perancis 

Tema   : Présenter quelqu’un 

Kelas / Semester : X / Gasal 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit (3  jam pelajaran) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, 

responsif, dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai, permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan, terkait penyebab fenomena, dan 

kejadian, serta menerapkan, pengetahuan prosedural, pada bidang kajian, 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan sesuaikaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.1. Memahami cara menanyakan nama, profesi dan kebangsaan orang lain. 

3.2 Memahami secara sederhana verba  berakhiran –er (s’appeler,habiter) 

3.3Memahami secara sederhana cara mendeskripsikan orang lain 

3.4 Memahami secara sederhana adjectif possessives (kepemilikan) 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menanyakan nama, profesi dan kebangsaan orang lain. 

2. Mampu memahami secara sederhana verba  berakhiran –er (s’appeler, 

habiter) 



3. Mampu memahami secara sederhana cara mendeskripsikan orang lain. 

4. Mampu emahami secara sederhana adjectif possessifs (kepemilikan) 

  

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menanyakan nama, 

profesi dan kebangsaan orang lain. 

2. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa mampu memahami secara 

sederhana verba  berakhiran –er (s’appeler,habiter) 

3. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat  memperkenalkan 

orang lain. 

4. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat memahami tentang 

adjectif possessifs (kepemilikan) 

 

E. Materi Pembelajaran 

Dialog , verbe s’appeler, habiter, pertanyaan tentang identitas orang lain, adjectifs 

possessifs. 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokas
i 

Wa
ktu 

A. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar dalam Bahasa 
Prancis secara komunikatif 

2. Guru mengecek kehadiran siswa, 
kebersihan kelas dan kerapian siswa 
sebagai wujud kepedulian terhadap 
lingkungan dan kedisiplinan 

3. Guru memberi motivasi pada siswa, 
guna menumbuhkan rasa ingin tahu 
dengan menyampaikan KI, KD dan 
indikator 
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B. Inti 

MENGAMATI 
1. Guru memberikanteksmateri (dialog), 

siswa menyimak. 
 
MENANYA 
1. Guru memintasiswa untuk 

berkelompok dan menyimak guru 
2. Guru memintasiswauntukmembaca 

dialog seperti dicontohkan guru 
3. Guru mengingatkan untuk berhati-

hati dalam mengucapkan / membaca 
dalam bahasa prancis, karena ucapan 
dan tulisan berbeda 

4. Guru bertanya kepada siswa tentang 
kata-kata yang terdapat di dalam teks 
dialog 

5. Guru menjelaskan kalimat yang 
terdapat di dalam teks di dialog, 
siswa memperhatikan. 

 
MENALAR 
Guru menyampaikan ulang teks materi 

siswa menyimak kemudian 
mengulang kata-kata dari teks materi.  

 
MENCOBA 
1. Guru bertanya lagi apabila ada kata 

yang sulit didengar / dibaca / 
diucapkan, siswa menjawab 

2. Guru terus membacakan teks 
sehingga semua kata terungkap, 
siswa menyimak dan kemudian 
melafalkannya 

 
MENGOMUNIKASIKAN 
1. Guru 

menjelaskanmateridengancaratanyaja
wab, siswamenjawab 

 

15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
25 
 
 
 
 
25 
 

C. Penutup 

1. Bersama-sama dengan peserta didik 
dan atau sendiri membuat rangkuman 
/ simpulan pelajaran 

2. Melakukan penilaian dan atau refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. 

3. Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran 

4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling dan atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
peserta didik. 

25 



H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media   :  LCD, Laptop, PowerPoint 

2. Sumber Belajar :  Campus 1 

 

I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1. Teknik  : Tulis  

2. Bentuk  : Mendeskripsikan tokoh idola 

3. Instrumen : Siswa membuat deskripsi sederhana tentang salah satu 

foto orang terkenal yang ditampilkan melalui LCD 

 

Dialogue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est-ce? 

1. Comment il s’appelle ? 

Il s’appelle Remi. 

2. Quelle est sa nationalité ? 

Il est français. 

3. Quelle est sa profession ?  

Il est chanteur. 

4. Il habite où ? 

Il habite à Paris. 

5. Il a quel âge ? 

Il a 17 ans. 

Verbe S’APPELER     Verbe HABITER 

Je  m’appelle    J’  habite 

Tu  t’appelles    Tu  habites 

Caro : Bonjour! 

Remi : Bonjour Caro! Ça va? 

Caro : Oui ça va bien, je te présente mon amie, elle s’appelle Anna. 

Anna : Enchantée. 

Remi  : Enchantée, vous êtes française? 

Anna : Non, je suis russe, j’habite à Moscow.  Et vous, vous vous appelez 

comment? 

Remi : Je m’appelle Remi 

Caro : Elle est dentiste 

Remi : Ah Bon 



Il / elle  s’appelle    Il / elle  habite 

Nous  nous appelons    Nous  habitons 

Vous  vous appelez    Vous  habitez 

Ils / Elles s’appellent    Ils / elles habitent 

 

Adjective Possessive  

S 
Singulier  

Pluriel 
M F 

Je mon ma mes 

Tu ton ta tes 

Il / elle son sa ses 

Nous notre notre nos 

Vous votre votre vos 

Ils / elles leur leur leur 

 

Les noms 

Masculin Féminin 

Ordinateur Port 

Sac Lampe 

Dictionnaire Fenêtre 

Tableau Gomme 

Stylo Table 

Livre Télévision 

Crayon  Classe  

 

J. Lampiran  

1. Pilihlah saah satu gambar di bawah ini. Kemudian perkenalkan mereka 

dalam bentuk paragraph sederhana. 

(gambar terlampir dalam PPT) 

K. Norma Pedoman Penilaian 

No Nama Peserta Didik 

Kesesuaia
n dengan 

tema 

Ketepatan 
Kata 

Ketepatan
n Kalimat 

Ejaan dan 
Tata tulis 

Ketepatan 
Makna Jumlah 

Skor 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1.                       

2.                       

3.                       



4.                       

5.                       

Penilaian  

Jumlah skor x 5 = Nilai 

 

 

Kota Mungkid, 28 Agustus 2014 

       Menyetujui, 

    Guru pembimbing     Mahasiswa, 

    
 
    
    Dra.Sri Handayani                                                      Ajeng Merita Sari 
NIP.19620329 198803 2 001    NIM.11204241035 
 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID 
Mata Pelajaran   : Bahasa Perancis 
Tema   : Article Indéfini, L’adjectif possessif 
Kelas / Semester : X / Gasal 
Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit (3  jam pelajaran) 

 
A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, 

responsif, dan pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai, permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan, terkait penyebab fenomena, dan 

kejadian, serta menerapkan, pengetahuan prosedural, pada bidang kajian, 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.1 Memahami secara sederhana tentang article indéfini un, une, des. 

3.2 Memahami cara penggunaan article indéfini un, une, des. 

3.3 Memahami secara sederhana tentang adjectif possesfif. 

3.4 Memahami cara penggunaan adjectif possesfif. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menggunakan article indéfini secara tepat dalam sebuah kalimat 

sederhana. 

2. Mampu bertanya dengan menggunakan kalimat yang mengandung article 

indéfini. 



3. Mampu merespon atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

article indéfini. 

4. Mampu membedakan penggunaan adjectif possessif dalam kalimat 

sederhana.  

5. Mampu membuat kalimat sederhana yang berkaitan dengan adjective 

possessif. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menggunakan article 

indéfini secara tepat dalam sebuah kalimat sederhana. 

2. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat bertanya dengan 

menggunakan kalimat yang mengandung article indéfini. 

3. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat merespon atau 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan article indéfini. 

4. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat membedakan 

penggunaan adjectif possessif dalam kalimat sederhana. 

5. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat membuat kalimat 

sederhana yang berkaitan dengan adjective possessif. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Article Indéfini, L’adjectif possessif, les noms masculins et féminins 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Wa
ktu 

A. Pendahuluan 
 

1. Guru mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar dalam Bahasa Prancis 
secara komunikatif 

 
 
2. Guru mengecek kehadiran siswa, 

kebersihan kelas dan kerapian siswa 
sebagai wujud kepedulian terhadap 
lingkungan dan kedisiplinan 

 

menit 



3. Guru memberi motivasi pada siswa, guna 
menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 
menyampaikan KI, KD dan indikator 

 

B.  Inti 

MENGAMATI 
1. Guru  menampilkan powerpoint berisi 

materi, siswa menyimak. 
 
MENANYA 
1. Guru meminta  siswa untuk mengucapkan 

atau membaca kata-kata itu 
2. Guru mengingatkan untuk berhati-hati 

dalam mengucapkan / membaca dalam 
bahasa prancis, karena ucapan dan tulisan 
berbeda 

3. Guru bertanya kepada siswa tentang kata-
kata yang didengar siswa, Siswa   
mengulang kata-kata yang didengar 

 
MENALAR 
Guru menyampaikan ulang teks materi 

(menayangkan powerpoint ) siswa 
menyimak kemudian mengulang kata-kata 
dari teks materi.  

 
MENCOBA 
1. Guru bertanya lagi apabila ada kata yang 

sulit didengar / dibaca / diucapkan, siswa 
menjawab 

2. Guru terus membacakan teks / 
menayangkan gambar sehingga semua 
kata terungkap, siswa menyimak dan 
kemudian melafalkannya 

 
MENGOMUNIKASIKAN 
1. Guru menjelaskan materi dengan cara 

Tanya jawab, siswa menjawab 
 

15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
25 
 
 
 
 
25 
 

C. Penutup 

1. Bersama-sama dengan peserta didik dan 
atau sendiri membuat rangkuman / 
simpulan pelajaran 

2. Melakukan penilaian dan atau refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

3. Memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil pembelajaran 

4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan konseling dan 
atau memberikan tugas baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik 

 

25 

 
H. Media dan Sumber Belajar 
1. Media   :  LCD, Laptop,  
2. Sumber Belajar :  Campus 1 page 11, Café Crème 1 page 23. 
 
 



I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik  : Membaca 
2. Bentuk  : Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan article défini 

dan adjective possessif. 
3. Instrumen : 
 
Qu’est-ce que c’est? 

Article Indéfini un, une, des 

Masculin Féminin 

Un stylo Une classe 

Un crayon Une table 

Un sac Une lampe 

Un tableau Une fenêtre 

Un ordinateur Une chaise 

Un livre Une porte 

Un dictionnaire Une photo 

Un portable Une télévision 

 
 
• Qu’est-ce que c’est? 

- C’est un sac. 

- C’est une gomme. 

•  Qu’est-ce que ce sont? 

- Ce sont des livres. 

- Ce sont des fenêtres. 

 
Adjective Possessive  

S 
Singulier  

Pluriel 
M F 

Je mon ma mes 

Tu ton ta tes 

Il / elle son sa ses 

Nous notre notre nos 

Vous votre votre vos 

Ils / elles leur leur leur 

 
 



J’ai un tableau ----> C’est mon tableau. 

J’ai une classe  ----> C’est ma classe. 

J’ai quatre stylos ----> Ce sont mes stylos. 

 

Tu as un sac ----> c’est ton sac. 

Tu as une règle ----> c’est ta règle. 

Tu as deux chaises ----> ce sont tes chaises.  

 

Anna a un dictionnaire  ---->  c’est son dictionnaire. 

Paul a une montre  ---->  c’est sa montre. 

Il a six fenêtres  ---->  ce sont ses fenêtres.   

 

 
J. Lampiran Soal 

1.  Qu’est-ce que ce sont? 

2.  Qu’est-ce que c’est ? 

3. Qu’est-ce que c’est ? 

4.   Qu’est-ce que c’est ? 



5.   Qu’est-ce que c’est ? 

6. J’ai un dictionnaire = C’est    

7. Pierre a cinq livres = Ce sont     

8. Tu as une télévision = C’est     

9. J’ai trois photos = Ce sont     

10. Elle a une classe = C’est      

Kunci Jawaban 

1. Ce sont des crayons. 

2. C’est un ordinateur. 

3. C’est un sac. 

4. C’est une porte. 

5. C’est une chaise. 

6. C’est mon dictionnaire. 

7. Ce sont ses livres. 

8. C’est ta télévision. 

9. Ce sont mes photos. 

10. C’est sa classe. 

 
K. Norma Pedoman Penilaian 

Soal Membaca 
Setiap nomor soal yang diisi benar memiliki bobot skor 10, jika 

salah berbobot 0. 
Jumlah skor = nilai 

Kota Mungkid, 02 September 2014 

       Menyetujui, 

    Guru pembimbing     Mahasiswa, 

    
 
    
    Dra.Sri Handayani                                          Ajeng Merita Sari 
NIP.19620329 198803 2 001   NIM.11204241035 



Lamp. Instrument Soal 

Kerjakan dengan teliti dan benar! 

1.  Qu’est-ce que ce sont? 

2.  Qu’est-ce que c’est ? 

3. Qu’est-ce que c’est ? 

4.   Qu’est-ce que c’est ? 

5.   Qu’est-ce que c’est ? 

6. J’ai un dictionnaire = C’est    

7. Pierre a cinq livres = Ce sont     

8. Tu as une télévision = C’est     

9. J’ai trois photos = Ce sont     

10. Elle a une classe = C’est      
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Lamp. Instrument Soal Ulangan 

Harian 

Choisissez la bonne réponse en 

mettant la croix (X) dans la lettre a, b, c, 

ou d dans la feuille de réponse! 

1. Adrien   : Bonjour ! 
Clémence :    
a. Merci 
b. Et vous? 
c. Ça va? 
d. Bonjour 

2. Marie   : Salut Luna! Ça va? 
Luna    : Salut Marie!        
et vous? 
Marie   : Ça va, merci. 
a. de rien 
b. J’ai 19 ans 
c. Ça va bien 
d. Bonjour! 

3. Wahyu  : Bonjour ! 
Andre  : Bonjour ! 
Wahyu  : Vous vous appelez 
comment ? 
Andre  : Je    Andre. 

a. m’appelle  
b. s’appelle  
c. s’appellent 
d. t’appelle 

4.  
a. merci 
b. de rien 

c. Bonjour 
d. Au revoir  
 

5.  
a. Salut 
b. Bonne journée  
c. Bonjour 
d. Bonsoir 

6. Dini  : Je m’appelle Dini. Vous 
vous     comment ? 
Doni  : Je m’appelle Doni.  

a. appelons 
b. appelez 
c. s’appellent 
d. s’appelle 

7. 15 =     
a. Cinq 
b. Huit 
c. Quatorze 
d. Quinze 

8. J’ai une idole. 
Elle    Rihana. Elle    
chanteuse et elle    à New 
York. 
a. s’appelle, est, habites 
b. m’appelle, est, habite 
c. s’appelle, est, habite 
d. t’appelle, est, habites 

 

9.  
Ils ont    livres 
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a. deux 
b. trois 
c. treize 
d. seize 

10. Bagas  : Quelle est votre 
profession ? 
Aldy   : Je suis    
a. lycéenne 
b. actrice 
c. chanteuse  
d. policier  

11.   
Quelle est sa profession ? 

a. Elle est actrice  
b. Elle est chanteur 
c. Elle est chanteuse 
d. Elle est acteur 

12. Putra  : Bonjour  
Desi  : Bonjour, ça va? 
Putra  : Ça va bien, et vous? 
Desi  : Ça va bien aussi 
Putra  : Quelle est votre 
nationalité ? 
Desi  :    ? 
a. Je suis Indonésie.  
b. Je suis indonésienne. 
c. Je suis indonésien. 
d. J’ai  indonésienne.  

13. Je m’appelle Monique. Je suis 
actrice. J’habite à Paris et je suis  
   . 

a. canadien 
b. italien 
c. coréen  
d. française 

 

14. Patrick et Pierre sont  . 
a. allemande 
b. allemands 
c. Allemagne  
d. anglaise  

 

15.  
Il est mon idole. Il s’appelle Eza 

Gionino. Il est    et il 
est    . 

a. acteur, indonésien 
b. écrivain, indonésienne 
c. chanteur, indonésien   
d. musicien, indonésienne    
 

16.  
 J’ai    voitures. 
a. cinq  
b. quatorze  
c. quinze  
d. quatre  

17. Il s’appelle Aldi. Il    vingt 
ans. Il    étudiant. 

a. est, est 
b. est, a 
c. a, est 
d. a, a 
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18.   

…………. sont lycéens. 

a. Elles 
b. Ils  
c. Nous 
d. Vous  

 

19.  
a. Six 
b. Dix 
c. Sept  
d. Seize  

20. Vous habitez où? 
a. J’habite a Magelang. 
b. J’habite Magelang. 
c. J’habite à Mendut. 
d. Je m’appelle à Dika. 

21.      1             2          3            4 
Dhika ----- ans ----- a ----- quatre 
a. 1– 2 – 4 – 3 
b. 1 – 3 – 4 – 2 
c. 2 – 3 – 4 – 1  
d. 2 – 1 – 4 – 3 

22. J’ai des amis. Ils    à 
Yogyakarta.  

a. habitent 
b. habitez 
c. habitons 
d. habite 

23. Celine Dion est une chanteuse 
internationelle. Elle est  . 

a. canadienne 
b. canada 
c. canadien 
d. canada 

24. Jean   : C’est ton sac ? 
Louis : Oui, c’est                      sac. 

a. ma 
b. mon 
c. son 
d. sa 

 

25.  
 C’est     table. 
a. ma 
b. mon 
c. mes 
d. son  

 
26. Qu’est-ce que c’est ?  

C’est un    . 
a. table 
b. lunettes 
c. crayon 
d. voiture 

27. Emille  : C’est ton livre? 
Michelle  : Oui, c’est    
livre. 

a. ma 
b. me 
c. mon 
d. mes 
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28.  journaliste ----- suis ----- je 

1       2           3 

a. 3 – 2 – 1 
b. 1 – 2 – 3 
c. 2 -1 – 3 
d. 3 – 1 – 2 

29.  C’est ma  classe. Madame 
Handayani est     
professeur de français. 

a. mes  
b. sa 
c. mon 
d. ses  

30. 18 =     
a. dix – sept 
b. dix – neuf 
c. dix – huit 
d. douze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----- BON CHANCE --- 

 



DAFTAR NILAI BAHASA PRANCIS 

KELAS X MIPA 1 

No Nama 
Nilai Siswa 

EO EE CE CO EE EO Keaktifan Ulangan 
Harian Remidi BukuCatatan 

1. Achmad Nurhatif 80 73 100 80  80  80  B 
2. Anggi Sulistiawan 75 73 100 70  75  83  A- 
3. Anggita Fatma P 80 100    80  90  A 
4. Arum Wulandari 70 80 80 80  70  90  A 
5. Devira Rona P 75 93 100 70  75  87  A 
6. Diah Ayu Indra W 75 87 100 90  75  83  A- 
7. Faris Muntashir 75 93 100 60  75  80  A- 
8. Fitriani Setianing W 65 100 100 90  65 +  + 80  A 
9. Handiansyah Banu C 70 93 100 70  70 + + 80  B 
10. Hasna Ulayya E 75 100 100 90  75 + + + 90  A 
11. Lingga Ardi Astuti 70 87 100 80  70  75  A 
12. Londa Andalucia 70 87 100 90  70 + 90  A 
13. Muhammad Faisal G 75 73 100 50  75  70  A 
14. Muhammad Rozaqna 

M 80 80 100 80  80 + + 80  A 



15. Nabil Uzzul Islam 80 73 100 80  80 + + 77  A 
16. Nora Andriani 65 87 100 90  65  87  A 
17. Patria Satri Dwi P 75 100 70 60  75  73   
18. Putri Dyah Anggraeni 75 100 100 80  75 ++ 80  A 
19. Ririn 

Haniffatussolikhah 75 93 70 60  75  87  A 

20. Risa Milleniasari 75 93 100 90  75  80  A 
21. Rizka Agung H 80 80 80 100  80 + + 75   
22. Rizkita Meliasani H 75 87 80 70  75  87  A 
23. Rukma Tri Indriarti 75 93 80 80  75  87  A 
24. Sawung Setiawan 85 80 100 60  85 + + 90  A 
25. Sekar Fitria Arum D 75 80 100 80  75  87  A 
26. Setiyani 70 93 100 90  70  80  A 
27. Sheris Vivani 70 93 90 70  70 + 77  B 
28. Siti Alqurotu Aini 75 87 100 90  75  87  A 
29. Sri Rahayu Lestari 75 87 100 80  75  87  A 
30. Via Andriani 75 87 90 80  75 + 87  A 
31. Wildan Fauzi Husna 75 80 100 100  75 + 77  B 
32. Zulvera Nabila Q 75 100 70 100  75  67  A- 

  



DAFTAR NILAI BAHASA PRANCIS 

KELAS X MIPA 2 

No Nama 
Nilai Siswa 

EE EO CE CO EE EO Keaktifan Ulangan 
Harian Remidi Buku Catatan 

1. Adisty Aulia Putri 87 80 100 80 95  + 77 - A 
2. Andi Nur Sulistyo 80 65 100 95 95  + 83 - A 
3. Anggun Monita W.A 87 80 100 80 95  + 83 - A 
4. Annisa Nurul H 80 65 100 95 95   73  A 
5. Ayu Listyaningsih 93 60 100 50 90   73  A 
6. Chandra Pamungkas - - 90 70   + 70  A 
7. Dedy Setiawan - - 100 85 95  ++ 87 - A 
8. Eki Prasetyo 80 70 100 70    77 - B 
9. Haidar Ali 87 90 100 100 95  ++++ 73  B 
10. Haris Prasetya F 80 70 100 65 80  + 70  A 
11. Hariyani Nur H 70 87 80 65 95  ++ 87 - A 
12. Henry Dwi Jayanto 87 80 100 85 95   83 - A 
13. Iin Yuliyana 87 70 60 55 95  + 83 - A 
14. Ilham Apri Wardana 93 80 100 100 95  ++++++ 90 - A 
15. Kartika Fitri C. 87 75 100 75 95  + 90 - A 
16. Krisnadila Arum Wardani 87 80 100 35 95  ++ 93 - A 



17. Lauren Bella Wisda E. P 87 80 100 90 95  + 83 - A 
18. Mareta Ika Ragasuni - - 90 65 90   80 - A 
19. Maulida Irfania 93 90 100 80 90  + 73  A 
20. Muhammad Miftakhul I. 87 80 100 95 95  ++ 80 - A 
21. Nanda Wulandari 80 70 90 55 90  + 83 - A 
22. Nia Umi Latifah 93 75 100 80 95  + 90 - A 
23. Ninda Faridatul N 87 75 100 25 95  + 87 - A 
24. Nurhana Fitria Dewi 87 70 80 95 90   90 - A 
25. Putri Lita Anggara 93 80 100 80 95  ++ 93 - A 
26. Raka Hari Laksono Amji 80 95 100 80 95  ++ 77 - B 
27. Rara Umma Azale Y 87 80 100 70 95   87 - A 
28. Roby Eka Saputra 93 85 100 60 95  ++++ 83 - A 
29. Sigit Joko Suryanto 87 80 100 85 90  ++ 80 - A 
30. Siti Anisatul Baiti 93 85 90 70 95  + 90 - A 
31. Viainda Sari 87 65 100 65 95   73  A 
32. Virlimertih Agustin L. 80 70 100 90 95   83 - A 

 

 

 



DAFTAR NILAI BAHASA PRANCIS 

KELAS X MIPA 3 

No Nama Nilai Siswa 
EE EO CE CO EE EO Keaktifan UlanganHarian Remidi BukuCatatan 

1. Adilia Khoerunisa 87 90 100 60 90  +++ Sakit - - 

2. Anisa Dwi Afifia 93 88 100 70 90  + 80 
 

- A 

3. Annisatul Ilzan 93 92 100 80 90  + 93 - A 

4. Aulia Nur Hidayah 87 88 100 100 95  + 87 - A 

5. Dela Oktavia  93 86 100 45 95  + 87 - A 

6. Dewi Krismawati 93 87 100 80 95  + 93 - - 

7. Dian Wulan 
Ramadhani 

93 91 100 40 95  ++++ 70 75 A 

8. Farikha Nur Azizah 93 91 100 75 95  ++++++ 87 - A 

9. Ferninda Dewi K. 87 90 100 95 90  ++ 77 - A 

10. Meylia Riassari  93 92 100 80 95  +++ 100 - A 

11. Mufida Indraswari 93 89 100 90 95  + 87 - A 

12. Muhamad Andi P 93 91 100 100 85  ++++++ 67 75 A 

13. Muhamad  Yoga 
Setyo B 

87 94 100 100 95  +++ 83 - - 

14. Nindya Retia 
Safitri 

80 89 100 90 90  + 87 - A 



15. Nur Hidayati  87 90 100 90 95  +++ 87 - A 

16. Nur Sabila 93 88 80 70 60  ++ 80 - A 

17. Nurul Latifah 93 92 100 55 100  +++++ 83 - A 

18. Panji Setiawan 87 90 100 100 100  +++++ 90 - - 

19. Pradini Syarifah  R 87 88 100 90 95  ++ 77 - - 

20. Pradita Icha Listya 
Rini 

93 92 100 65 90  ++ 93 - A 

21. Risna Fatin Alifah 80 94 100 100 100  +++ 80 - A 

22. Riza Ahmad 
Nurrokhman 

87 87 100 65 100  ++ 73  A 

23. Riza Rahmad 
Muzaky 

93  80 35 90  +++ 90 - - 

24. Rizaldy 87 86 100 85 90  ++++++ 73 75 B 

25. Sherly Kusuma 
Hidayati .I 

93 90 100 100 80  +++ 93 - A 

26. Siska Yuli Setiorini 87 86 100 85 95  + 83 - A 

27. Siti Navilatul 
Azizah 

87 89 100 95 100  + 90 - A 

28. Tanda Fatchul 
Huda 

87 83 100 85 85  +++++ 70 75 B 

29. Vera Elviana 
Safitri 

-  100 90 95  + 93 - A 

30. Vetty Puspita Dewi 80 89 100 80 100  +++ 90 - - 



31. Wahyu Dian 
Mulyati 

80 86 80 95 95  + 77 - A 

32. Yulinda Mita G. 87 84 100 85 95  + 90 - A 

33. Zunia Dewi Utami  87 89 100 60 100  + 93 - A 

 

 

 



DAFTAR NILAI BAHASA PRANCIS 

KELAS X MIPA 4 

No Nama Nilai Siswa 
EE EO CE CO EE CE Keaktifan UlanganHarian Remidi BukuCatatan 

1. Afriza Dinda Fadilanisa 87 90 100 100 95 100 + 87 - A 

2. Agitha Anggraeni P 87 87 100 90 95 100  83 - A 

3. Agus Widiyanto 80 80 90 90 95 90 + 77 - A 

4. Anandika Arga P 87 90 100 80 95 100 + + 77 - A 

5. Benita Della Savira 87 87 100 100 95 100 + 100 - A 

6. Brigita Aprilia Dessy M 87 90 60 80 95 60 + + 83 - A 

7. Cesna Dwi Saputri 87 87 100 100 90 100 + 90 - A 

8. Christien Enggar W 87 90 100 100 95 100 + + 90 - A 
9. Dewi Rahayuningsih 93 93 100 90 95 100  90 - A 
10. Dinda Ayu Aryanto 87 90 100 100 95 100 + + 77 - A 
11. Enrico Azis Pradana 80 83 90 45 95 90 + 77 - A 
12. Ergo Wahyu Nugroho 80 80 100 100 95 100 + + + 73 75 A 

13. Fajar Dwi Kurniawan 87 87 100 100 95 100 + 90 - A 

14. Fasilatun Khumayroh 93 97 100 100 95 100 + + + + 97 - A 

15. Faza Nurul Ani 80 80 100 100 90 100  77 - A 

16. Fitria Sukma Wardani    25  100  47 75 A 



17. Irianda Wahyu 
Mardiyanto 80 80 100 

90 
95 100 + + 80 - A 

18. Jania Sulistyaningrum 87 90 100 65 90 100 + 73 75 A 

19. Khoirina Putri Nafisa 87 87 100 90 90 100 + 90 - A 

20. Mas Muhmmad Lyna 
Miqdam R 80 83  

 
  + + 90 - A 

21. Monica  Deva Chintya 
A. 87 87 100 

90 
95 100 + 83 - A 

22. Mukhammad Reza 
Fariz H 80 83 90 

100 
95 90 + + 90 - A 

23. Nefi Luqi Aulia 87 87 100 100 90 100 + 90 - A 

24. Nindya Ayu Putri K 87 87 100 95 90 100  90 - A 
25. Novida Zahrotul K.T 87 90 100 90 95 100 + + 83 - A 

26. Pradita Mella Yuniar 80 80 100 90 95 100  97 - A 

27. Rangga Tsalisul Albab 87 87 80 100 95 80 + + 87 - A 

28. Sari Dewi Susanti 87 87 100 100 95 100  87 - A 

29. Titik Wahyuni 87 87 100 90 95 100 + 87 - A 

30. Uun Kurnianingsih 80 83 95 45 85 95 + 67 75 A 
31. Vincentius Timor H 87 90 100 90 95 100 + 83 - A 
32. Viviani 87 87 100 100 95 100 + + 93 - A 
33. Yuliana Nur Vita Sari 80 83 90 90 85 90 + + 80 - A 

 



Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Kota Mungkid
Mata Pelajaran : Bahasa  Prancis
Kelas / Program : X  /  lintas jurusan
Semester :  I
Kompetensi  Inti 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa

    keingintahuan nya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni,budaya dan humaniora dengan
    wawasan  kemanusiaan , kebangsaan,kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
     dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
    sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
   dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Komplek 
sitas

Intake 
Siswa

Sarana 
Pendukung Jumlah Rata-rata

3.1 Memahami cara menyapa, ber 1.Menentukan kalimat menyapa, bertanya kabar 72 78 75 225 75
 pamitan, mengucapkan terima 2. Menentukan jawaban sapaan  sesuai
 kasih,meminta maaf, meminta      yg ditulisdengan kalimat 73 78 77 228 76
ijin, instruksi,dan memperkenal 3.Menjodohkan kalimat berpamitan, ungkapan
kan diri, serta meresponnya terkait    terima kasih,permintaan maaf dengan gambar 75 77 77 229 76
topik identitas diri,(l'identite ) dan 4. Menjawab pertanyaan tentang identitas diri 73 77 74 224 75
kehidupan sekolah ( la vie scolaire ) 5. Menyusun kalimat berurutan tentang identitas 
dengan memperhatikan unsur keba     diri, berpamitan, instruksi, ungkapan terima kasih 72 78 75 225 75
hasaan,struktur teksdan unsur buda 6. Melengkapi kalimat sebuah dialog rumpang 
ya sesuai konteks penggunanya)     dengan kata yang telah disiapkan 72 77 73 222 74

75

4,1 Menyusun teks lisan dan 1. Membedakan kalimat tanya dengan kalimat 
tulis sederhana untuk merespon     informasi 73 77 74 224 75
perkenalan diri, sapaan, pamitan 2. Menuliskan kalimat tanya, kalimat informasi 75 78 74 227 76
ucapan terimakasih dan permin- 3. Mengungkapkan Pemberitahuan tertulis 
taan maaf, meminta izin, instruksi     tentang sesuatu 75 77 75 227 76
secara sederhana terkait topik 4. Mengungkapkan tertulis kalimat meminta barang 77 78 73 228 76
identitas diri (l'identite ) dan 5. Mengungkapkan kalimat cara menawarkan barang
kehidupan sekolah ( la vie sco-     dan  menanyakannya secara tertulis 75 77 74 226 75
laire ) dengan memperhatikan 6. Menyusun teks lisan, sapaan,permintaan maaf,
unsur kebahasaan, struktur teks     meminta izin topik identitas diri 72 77 77 226 75
dan unsur  budaya secara benar 7. Melaksanakan tanya-jawab berkaitan identitas diri 73 75 75 223 74
dan sesuai konteks 8. Menuliskan teks tanya-jawab tentang kehidupan

    sekolah. 72 76 77 225 75
75

3.2 Memahami cara memberitahu 1. Menentukan kosa kata berkaitan dng mata peljran
dan menanyakan fakta,perasaan     kehidupan sekolah 73 77 74 224 75
dan sikap serta meminta dan 2.Menentukan kalimat tertulis informasi berkaitan 
menawarkan barang dan jasa     kehidupan sekolah 75 78 74 227 76
terkait topik identitas diri ( l'identite) 3. Menentukan kalimat suka / tidak suka mata 
dan kehidupan sekolah ( la vie sco     pelajaran 75 77 75 227 76
laire) dengan memperhatikan unsur 4. Menuliskan cara menjawab / bertanya tentang
kebahasaan, struktur teks dan unsur     jam, hari. 77 78 73 228 76
budaya yg sesuai konteks penggu 5. Melengkapi kalimat rumpang berkaitan kehidupan
naannya    sekolah dengan kata yang disiapkan. 73 75 75 223 74

6.Menentukan jawaban pertanyaan tertulis berdasar
   teks yang disajikan 75 77 74 226 75

75

4.2.Menyusun teks lisan dan tulis 1.Menyusun kata menjadi kalimat bermakna ttg ke -
sederhana tentang cara memberitahu    hidupan sekolah 74 77 75 226 75
dan menanyakan fakta, perasaan dan 2. Menuliskan kalimat kegiatan di sekolah 73 78 76 227 76
sikap, serta meminta dan mena- 3. Menyusun kalimat berdasar urutan waktu ttg
warkan  barang dan jasa terkait topik     kehidupan sekoah 72 75 77 224 75
identitas diri  ( l'identite ) dan kehpan 4. Melisankan kalimat cara memberitahu & mena- 
sekolah ( la vie scolaire ) dengan     nyakan sesuatu ttg kehidupan sekolah 72 74 75 221 74
memperhatikan unsur kebahasaan 5. Melaksanakan dialog tentang kehidupan sekolah 72 75 75 222 74
struktur teks dan unsur budaya seca-
ra benar dan sesuai konteks

75
Mengetahui Kota Mungkid, Agustus 2013
Kepala Sekolah Guru mata pelajaran

Drs. Asep Sukendar, M.Pd Dra. Sri Handayani
NIP. 19610501 198703 1 1016 NIP. 19620329 198803 2 001

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

Kompetensi Dasar Indikator
Komponen

Rata  - rata

 Rata- rata

 Rata  - rata

 Rata  - rata



Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Kota Mungkid
Mata Pelajaran : Bahasa  Prancis
Kelas / Program : X  /  lintas jurusan
Semester :  2
Kompetensi  Inti 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa

    keingintahuan nya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni,budaya dan humaniora dengan
    wawasan  kemanusiaan , kebangsaan,kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
     dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
    sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
   dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Komplek 
sitas

Intake 
Siswa

Sarana 
Pendukung Jumlah Rata-rata

3.3. Memahami secara sederhana 1. Menuliskan kata kerja etre/ yang lain disesuaikan 
 unsur kebahasaan dan struktur dalm     subjeknya 75 77 78 230 77
 teks terkait topik identitas diri 2. Menentukan jawaban pertanyaan tentang jam
 ( l' identite ) dan kehidupan sekolah     73 75 77 225 75
 ( la vie scolaire ) yang sesuai kon- 3. Menentukan pola kalimat negative 74 77 75 226 75
 teks penggunaannya. 4. Menggunakan preposisi ( a, a la, au  dan yg lain ) 

   sesuai  kalimat yang disajikan. 72 74 76 222 74
5. Menentukan jawaban kalimat pertanyaan 73 75 75 223 74
6. Membedakan kata benda masculin / feminin
   kosa kata berkaitan kehidupan sekolah 72 76 75 223 74
7. Menuliskan angka 21  -  1juta  dalam bhs prancis
    dan dapat melafalkannya 75 77 77 229 76

75

4.3. Menyusun teks lisan dan tulis 1.Menyempurnakan kalimat rumpang dng kata 73 75 77 225 75
sederhana untuk mengungkapkan    yang sesuai konteks
identitas diri ( l'tdentite ) dan ke- 2. Menyususn kata/frasa menjadi kalimat sederhana
hidupan sekolah ( la vie scolaire )    dengan struktur yang tepat 72 74 77 223 74
dengan memperhatikan unsur keba 3. Menyusun kalimat menjadi paragraf yg bermakna 72 77 77 226 75
hasaan, stuktur teks dan unsur 4. Menulis diskripsi seseorang secara sederhana 72 74 75 221 74
budaya serta benar sesuai konteks 5. Menuliskan kata benda yg terdapat di kelas /

    di sekolah 75 76 77 228 76
6. Menulis teks dialog tentang  suka - tidak suka
   mata pelajaran yg diikuti 72 74 77 223 74
7. Melaksanakan dialog tentang kehidupan di
    sekolah / di kelas 73 76 77 226 75

75

3.4.Memahami unsur kebahasaan 1.Mentasrifkan kata kerja tak beraturan ke
 dan budaya yang terdapat dalam     dalam subjeknya ( boire, connaitre, ecrire) 73 75 75 223 74
 karya sastra secara sederhana 2.Menggunakan kata keterangan dalam 

   kalimat ( a, pour,chez,avec, dans, derriere
   devant, a cote de ... ) 73 75 77 225 75
3. Menggunakan kata ganti kepnyaan ( ma, mon,mes)
    dalam kalimat 75 75 76 226 75
4. Menentukan kalimat perintah - larangan yg benar 72 74 75 221 74

75

4.4  Menyusun teks lisan dan tulis 1. Menyusun kalimat ( diskripsi ) tentang kelas, ru -
sederhana sesuai dengan unsur ke-     ang lain yang ada di sekolah 72 74 76 222 74
bahasaan dan budaya yang terdapat 2. Membuat kalimat berdasar gambar tentang
dalam karya sastra    ( kegiatan siswa ) di perpustakaan 73 75 77 225 75

3. Membuat kartu identitas  sederhana 75 77 77 229 76
4. Menyusun dialog  antar siswa saling bertemu 
    di kantin 72 73 75 220 73
5. Melaksanakan dialog berdasar teks yg telah  
    buat 74 75 75 224 75

75
KKM SEMESTER I 75
KKM SEMESTER 2 75
RATA - RATA KKM SMT 1 + 2 75
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