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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

 Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran 

terus dilakukan. Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL) merupakan  salah  satu  upaya  

yang dilakukan  oleh  Universitas  Negeri Yogyakarta  (UNY)  untuk  mengembangkan  

dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, untuk diterapkan dalam 

kehidupan  nyata khususnya  di  lembaga  pendidikan  formal,  lembaga  pendidikan  non 

formal  serta masyarakat. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan dapat menjadi 

bekal bagi mahasiswa  sebagai  wahana  untuk  membentuk tenaga  kependidikan  yang  

profesional serta  siap  untuk  memasuki  dunia pendidikan,  serta   mempersiapkan  dan  

menghasilkan tenaga  kependidikan atau  calon  guru  yang  memiliki  kompetensi  

pedagogik,  sikap, pengetahuan dan keterampilan yang profesional sebagai seorang 

tenaga kependidikan. 

 PPL  juga  merupakan  salah  satu  mata  kuliah  wajib  yang  harus  ditempuh  oleh 

seluruh  mahasiswa  UNY  yang  mengambil  jurusan  kependidikan.  Mata  kuliah  PPL 

dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  menyiapkan  dan  menghasilkan  guru  atau  tenaga 

kependidikan yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional. Hal 

ini sejalan dengan kompetensi guru dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. 

 PPL secara  sederhana  dapat  dimengerti  untuk  memberikan  kesempatan  bagi 

mahasiswa  agar  dapat  mempraktikan  beragam  teori  yang  mereka  terima  di  bangku 

kuliah. Pada saat kuliah mahasiswa menerima/ menyerap ilmu yang bersifat teoritis, oleh 

karena  itu,  pada saat  PPL ini  mahasiswa  berkesempatan  untuk  mempraktikan  

ilmunya, agar para mahasiswa tidak sekedar mengetahui suatu teori, tetapi lebih jauh lagi 

mereka juga  memiliki  kemampuan  untuk  menerapkan  teori  tersebut,  tidak  hanya  

dalam  situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya (real teaching). 

 Pengalaman-pengalaman  yang diperolah selama PPL diharapkan dapat dipakai 

sebagai  bekal  untuk  membentuk  calon  guru  tenaga  kependidikan  yang  profesional. 

Melihat  latar  belakang  yang  ada,  praktikan  melaksanakan  PPL  di  tempat  yang  

dipilih sebelumnya  dari  beberapa  tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  LPPMP.  

Praktikan melaksanakan  kegiatan  PPL  di  SMP  N  3 Pajangan berlokasi Krebet 

Sendangsari Pajangan BantulSebelum kegiatan PPL dilaksanakan, dilakukan kegiatan 
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observasi terlebih dahulu secara garis besar  yang berhubungan dengan permasalahan 

dan  potensi pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Hal-hal yang diamati antara lain: 

a. Perangkat pembelajaran, Silabus, dan RPP. 

b. Proses pembelajaran, meliputi membuka pelajaran, penyampaian materi, metode 

pembelajaran,  penggunaan  bahasa,  penggunaan  waktu,  gerak,  cara  memotivasi 

siswa, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk dan cara 

evaluasi, serta menutup pelajaran. 

c. Pengkodisian kelas agar kelas efektif dalam pembelajaran. 

d. Perilaku siswa meliputi perilaku siswa didalam kelas dan diluar kelas. 

1. Profil Sekolah 

Identitas Sekolah 

Kepala Sekolah   : Martinah, M.Pd 

No Telp/Hp   : 0812-2766-8660 

No. SK Pengangkatan  : 107/0/1997, 16 Mei 1997 

Berdiri Sejak   : 1997 

Penyelenggara Sekolah  : SMP N 3 Pajangan 

Status Sekolah   : Negeri  

NPWP    : 00.253.123.4-543.000 

Status Tanah   : Milik Negara 

Alamat Sekolah   : Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul 

No Telp    : 0274 6466738 

2. Visi dan Misi Sekolah 

Visi 

Mewujudkan generasi yang berprestasi, berbudi, berbudaya, dan berwawasam 

lingkungan. 

Misi  

1) Meningkatkan iman dan takwa 

2) Melaksanakan belajar efektif 

3) Melaksanakan pembelajaran berbasis TIK 

4) Melaksanakan pendidikan karakter bangsa 

5) Mengembangkan prestasi olahraga, seni, dan budaya 

6) Mengembangkan budaya hidup bersih, aktif, dan sehat 

7) Mengembangkan kreativitas siswa dalam KIR, menjahit, ukir kayu, dan batik 

8) Melaksanakan pendidikan berbasis lingkungan 
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3. Kondisi fisik dan non fisik sekolah 

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 

2016terhadap kondisi fisik sekolah, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 

a. Kondisi Fisik Sekolah 

1) Ruang Kelas 

Terdapat  12  ruang kelas dengan perincian 4 kelas A, B, C,dan D untuk kelas VII, 

4 kelas A, B, C,dan D untuk kelas VIII dan 4 kelas A, B, C,dan D untuk kelas IX. 

Pada setiap ruang kelas terdapat LCD yang digunakan untuk salam satu media 

pembelajaran siswa.  

2) Ruang Kepala Sekolah 

Ruang  kepala  sekolah  letaknya  bersebelahan  dengan  ruang  tata  usaha,  dan 

terdapat ruang tamu di ruangan tersebut. 

3) Ruang Guru 

Ruang  guru  letaknya  bersebelahan dengan  ruang  piket,  dan  bersebelahan 

dengan  ruang  UKS.  Ruangan  ini  cukup  luas  dengan  penataan  yang teratur.  

4) Ruang UKS 

Ruang UKS terletak di sebelah ruang guru. Terdapat 2 kamar dengan masing-

masing  kamar  terdapat  2  tempat  tidur  dengan  dinding  pemisah,  dilengkapi 

dengan almari obat dan poster-poster kesehatan. 

5) Ruang BK 

Ruang BK berfungsi sebagai tempat untuk bimbingan dan konseling, ruang BK 

letaknya bersebelahan ruang komputer,dan kelas IX D. Terdapat  meja  dan  kursi  

untuk menerima tamu serta meja dan kursi kerja untuk guru-guru BK. 

6) Ruang TU 

Ruang TU terletak di sebelah ruang kepala sekolah, dilengkapi dengan meja dan 

kursi kerja untuk karyawan tata usaha. Terdapat mesin foto copy sebagai tempat 

untuk penggandaan berkas/fotokopi. 

7) Ruang Perpustakaan 

Ruang perpustakaan ini letaknya bersebelahan dengan ruang OSIS. Keadaan 

perpustakaan ini  sudah  teratur  dimana buku-buku sudah tertata dengan rapi dan 

diletakkan berdasarkan kategori tertentu.Di  perpustakaan  ini  juga  terdapat 1 

komputer dan terdapat meja dan kursi untuk membaca. 

8) Mushola 
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Mushola terletak bersebelahan kelas VII D, dilengkapi dengan tempat  wudhu,  

serta  almari  berisi  mukena,  sarung  dan  sajadah.  Selain  itu juga terdapat Al-

Qur’an. Mushola lumayan luas dan terawat dengan  baik,  dapat  diamati dari  

keadaannya  yang bersih dan nyaman untuk beribadah. 

9) Laboratorium 

Laboratorium  terbagi  dalam  laboratorium  IPA dan komputer. Laboratorium IPA 

merupakan  gabungan dari  laboratorium  Biologi  dan  Fisika. Laboratorium IPA 

letaknya bersebelahan ruang OSIS. Sedangkan laboratorium komputer letaknya 

bersebelahan dengan koperasi sekolah. 

10) Ruang OSIS 

Ruang OSIS terletak di samping ruang perpustakaan. Ruang OSIS digunakan  

sebagai  ruangan  untuk  kegiatan  anggota  OSIS. 

11) Kamar Mandi/WC 

Kamar mandi/WC terdapat di dekat ruang guru, disamping kelas IX C, di dekat 

mushola dan di belakang ruang kelas VIII A. 

12) Kantin dan Koperasi  

Terdapat 1 kantin  yang  menjual  makanan, baik makanan ringan maupun 

makanan berat serta minuman di sekolah  ini. Kantin terletak di samping gudang 

olahraga. Selain itu juga terdapat koperasi siswa yang terletak di  belakang ruang 

BK, atau di dekat ruang kelas IX D dan lab komputer. 

13) Lapangan Sekolah 

Lapangan sekolah berfungsi sebagai lapangan upacara dan lapangan olahraga. 

14) Area Parkir 

Area parkir terdiri atas area parkir siswa dan guru. Area parkir siswa terletakdi 

sebelah mushola dan area parkir guru yang terletak di belakang ruang TU dan 

ruang guru. 

 

b. Kondisi Non-Fisik Sekolah 

1) Peserta Didik 

Jumlah  peserta  didik  di SMP N 3 PAJANGAN sebanyak  378 siswa  dengan 

jumlah  setiap  kelas  VII A(32), B(32), C(32), dan D(34), kelas  VIII  adalah 

A(32), B(32), C(32), dan D(31), kelas IX adalah A(30), B(29), C(30) dan D(32). 

2) Guru Karyawan 

Jumlah guru, karyawan dan staff sekolah yang tetap berjumlah sebanyak 31 orang. 
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Daftar Nama Guru Dan Karyawan 

NO NAMA NIP JK PEND. Keterangan 

1 MARTINAH, M.Pd 196203211984032009 P S2 Kepala Sekolah 

2 HARSANA, S.Pd 196405191991021001 L S1 Guru 

3 SUNARYA, S.Pd 196711121997021002 L S1 Guru 

4 BUDIONO, S.Ag, M.Pd 196806081997021003 L S1 
Guru/Instruktur 

Kur 13 

5 
VERONIKA 

KASTUBHAMANI, S.Pd 
196907171997022003 P S1 Guru 

6 
TRI DJAKA 

SUPRIJANA, S.Pd 
197005201997021001 L S1 Guru 

7 SUYATI, S.Pd 197009101997012001 P S1 Guru 

8 MARIA ULFAH, S.Pd 197010161997022001 P S1 Guru 

9 
SETYO MAWARTO, 

M.Pd 
197010281997031006 L S1 

Guru/Instruktur 

Kur 13 

10 SUGIYANTO, S.Pd 197106161997021002 L S1 Guru 

11 UMIYATUN, S.Pd 197110021997022001 P S1 Guru 

12 Dra. MUTIRAH 196203291983032006 P S1 Guru 

13 LISTYO RINI, S.Pd 196312051989032010 P S1 Guru 

14 
HERIBERTUS 

SUKIRMAN, S.Pd 
196105141998021001 L S1 Guru 

15 DWI WIDIYANTO, S.Pd 197406122006041015 L S1 Guru 

16 RAHMA HARYANI, S.Pd 197605242006042007 P S1 Guru 

17 MURTRININGSIH, S.Pd 196903172007012012 P S1 Guru 

18 MUNTIYAH, S.Si 197208182008012005 P S1 Guru 

19 
Rr. DEWI 

KUSUMANINGSIH, S.Pd 
196512311997022002 P S1 Guru 

20 
KANTUNSIH ENDAH 

W., S.Pd 
- P S1 Guru 

21 
YUNITHA EKASARI, 

S.Pd 
- P S1 Guru 

22 
KRISTINA Sih RIYANTI, 

S.Pd 
  P S1 Guru 

23 YUNI SRI ASTUTI - P  SMK KARYAWAN 

24 ETIK EKOWATI 198208142014062004 P  SMK KARYAWAN 

25 ETIK EKOWURI - P  S-1 KARYAWAN 

26 
ANDRI SETIAWAN, 

A.Md 
- L 

 D-3 KARYAWAN 

27 ANIS AMBARWATI 198305022014062002 P SMA KARYAWAN 

28 MARLAM - L P. B PESURUH 

29 HARJONO - L P.C PENJAGA 

30 PARNO - L SD PENJAGA 

31 EDY SUMAR - L SD PENJAGA 

30 PARNO - L SD PENJAGA 

31 EDY SUMAR - L SD PENJAGA 
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a. Organisasi Sekolah 

OSIS  sebagai  wadah  kegiatan  para  siswa  juga  terdapat  di  sekolah  ini. Jabatan 

ketua pada saat pemilihan berada pada kelas VIII dan berlangsung dalam satu periode 

yaitu 1 tahun.  

b. Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMP N 3 Pajangan sangat  beragam,  

sehingga  siswa  bebas  memilih  sesuai  bakat  dan  minatnya masing-masing. Kegiatan 

ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pelajaran, terdiri  atas  ekstrakurikuler 

pencaksilat, ukir kayu, busana, karawitan, hadroh, tari, bola volly, musik, basket, dan 

bulutangkis.Untuk ekstakurikuler pramuka wajib di ikuti anak kelas VII yang 

dilaksanakan setiap hari jumat. 

c. Jam Kegiatan Belajar Mengajar 

Jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai dari jam 07.00 sampai jam 12.15 untuk 

hari senin, jam 07.00 sampai 13.00 untuk hari selasa sampai kamis, jam 07.00 sampai 

11.00 untuk hari jumat dan 07.00 sampai 12.30 untuk hari sabtu. Satu jam pelajaran 

adalah selama 40 menit. 

 

Jam pelajaran Hari Senin dan Selasa 

Pembagian  

Jam 
Senin 

Pembagian 

Jam 

Selasa 

Upacara 07.00-07.45 Literasi 

membaca 

07.00-07.10 

2 07.45-08.25 1 07.10-07.50 

3 08.25-09.05 2 07.50-08.30 

Istirahat 09.05-09.20 3 08.30-09.10 

4 09.20-10.00 4 09.10-09.50 

5 10.00-10.40 Istirahat 09.50-10.05 

Istirahat 10.40-10.55 5 10.05-10.45 

6 10.55-11.35 6 10.45-11.25 
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7 11.35-12.15 Istirahat 11.25-11.40 

  7 11.40-12.20 

  8 12.20-13.00 

 

Jam Pelajaran Hari Rabu dan Kamis 

Pembagian  

Jam 
Senin 

Pembagian 

Jam 

Selasa 

1 07.00-07.40 Literasi 

membaca 

07.00-07.10 

2 07.40-08.20 1 07.10-07.50 

3 08.20-09.00 2 07.50-08.30 

4 09.00-09.40 3 08.30-09.10 

Istirahat 09.40-09.55 4 09.10-09.50 

5 09.55-10.35 Istirahat 09.50-10.05 

6 10.35-11.15 5 10.05-10.45 

Istirahat 11.15-11.30 6 10.45-11.25 

7 11.30-12.10 Istirahat 11.25-11.40 

8 12.10-12.50 7 11.40-12.20 

  8 12.20-13.00 
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Jam Pelajaran Hari Jumat dan Sabtu 

Pembagian  Jam Jumat  
Pembagian 

Jam 

Sabtu 

Tadzarus/olahraga/bersih 

kampus 

07.00-08.05 Ulangan 

Mingguan  

07.00-08.00 

1 08.05-08.45 1 08.00-08.40 

2 08.45-09.25 2 08.40-09.20 

Istirahat 09.25-09.40 Istirahat 09.20-09.35 

3 09.40-10.20 3 09.35-10.15 

4 10.20-11.00 4 10.15-10.55 

  Istirahat 10.55-11.10 

  5 11.10-11.50 

  6 11.50-12.30 

 

B. Rumusan Program Kegiatan PPL 

Perumusan program PPL yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1) Observasi 

Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kelas, guru, siswa danmedia yang 

digunakan saat proses pembelajaran. 

2) Penyusunan Matriks 

Penyusunan matriks untuk acuan selama melaksanakan PPL di SMP N 3 Pajangan 

dapat terlaksana dengan baik. 

3) Koordinasi Pihak Sekolah 

Sebelum pelaksanaan PPL di SMP N 3 Pajangan ini perlu adanyakoordinasi anatara 

pihak sekolah dengan mahasiswa PPL terkait denganpelaksanaan PPL di sekolah. 

4) Penataan Posko PPL 

Posko PPL berada di ruang batik sehingga perlu adanya penataan agartercipta kondisi 

posko yang layak untuk dipergunakan sebagai tempat kerjamahasiswa dalam 

melaksanakan PPL. 
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5) Konsultasi dengan Guru Pembimbing 

Konsultasi ini dimaksudkan untuk mengkonsultasikan kegiatan sebelumdilaksanakan 

pembelajaran agar tercipta kesinergian dalam melaksanakan prosespembelajaran 

dengan mahasiswa PPL dan guru. 

6) Pengumpulan Materi 

Keterbatasan buku pegangan siswa, maka guru harus mampu menutupikekurangan 

yang belum tersedia dalam buku pegangan siswa. Maka guru harusmengumpulkan 

materi dari berbagai sumber untuk melengkapi buku pegangansiswa. 

7) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pembuatan RPP ini dimaksudkan sebagai persiapan mahasiswa PPL secaratertulis 

sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. RPP ini yangdigunakan oleh guru 

maupun mahasiswa sebagai acuan dan atau pedoman dalamproses kegiatan belajar 

mengajar. Dalam pembuatan RPP, penulis menyesuaikandengan kondisi siswa di 

sekolah. 

8) Pembuatan Media Pembelajaran 

Beberapa kompetensi ajar diperlukan media untuk melaksanakan pembelajaran agar 

siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu,dapat membantu siswa 

dalam melakukan pemahahaman atau mengeksplorasi,membantu dalam menemukan 

dan pembuktian suatu masalah dalam materi ajar.Media pembelajaran yang penulis 

gunakan yaitu Lembar Kerja Siswa dan PPT. 

9) Penyusunan Materi/Lab Sheet 

Materi yang digunakan dari berbagai sumber perlu adanya penataan ulangagar materi 

tersebut menjadi runtut. 

10) Praktik Mengajar 

Mahasiswa PPL diarahkan untuk mengajar dikelas VII B dengan ketentuan mengajar 

minimal menggunakan 8 RPP (berdasarkan buku panduan PPL UNY 2016). 

11) Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Setelah melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa perlu adanya evaluasi dan tindak 

lanjut untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui materi yang telah disampaikan 

oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, evaluasi ini merupakan komponen 

penting bagi seorang pendidik. Evaluasi dilaksanakan setelah materi dalam bab selesai 

disampaikan. 
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12) Pendampingan Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler di SMP N 3 Pajangan tersedia banyak pilihan. Praktikan melaksanakan 

pendampingan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler ini yaitu seni tari. Fungsi 

daripendampingan ini untuk membantu pengondisian dan membantu saat kegiatan 

sedang berjalan. 

13) Upacara Bendera Hari Senin 

Upacara bendera hari Senin ini wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah setiap hari 

Senin termasuk juga mahasisa PPL. 

14) Upacara Hari Khusus 

Pada pelaksanaan PPL terdapat beberapa hari-hari khusus yang mengadakan upacara 

misalnya Hari Kemerdekaan. Sehingga mahasiswa PPL mengikuti kegiatan tersebut. 

15) Piket Guru 

Piket guru ini bermaksud untuk mengontrol sekolah pada waktu jam sekolah misalnya 

absensi siswa tiap kelas, tamu sekolah, dan ijin keluar masuk guru maupun siswa. 

16) Penyambutan Siswa 

SMP N 3 Pajangan ini telah menerapkan 5S, sehingga salah satu kegiatan dalam 

bentuk penerapan adalah dengan memberikan sambutan di gerbang sekolah. Kegiatan 

ini juga digunakan sebagai kontrol kerapian siswa khususnya sragam sekolah. 

Program  kerja  PPL  dibuat  untuk  memberikan  pedoman  kepada mahasiswa  PPL  

agar  dalam  pelaksanaan  praktik  mengajar  di  dalam  kelas sudah  dipersiapkan  

sebaik  mungkin.  Dalam  menyusun  rencana  program kerja  PPL  ada  hal-hal  yang  

harus  diperhatikan  dalam  menyusun  rencana program antara lain: 

a. Analisa kebutuhan 

b. Materi 

c. Tujuan yang akan dicapai 

d. Fasilitas yang tersedia 

e. Waktu pelaksanaan 

f. Evaluasi 

Dari  keterangan  di  atas  dapat  dirumuskan  program  kerja  PPL  yang bertujuan 

mempermudah pelaksanaan PPL, diantaranya: 

a. Observasi (pengamatan) kelas saat guru mengajar 

b. Penyusunan desain pembelajaran 
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c. Penerapan  inovasi  pembelajaran  (membuat  media  pembelajaran, pembuatan 

RPP, silabus, matriks kegiatan, perhitungan minggu efektif,program  semester,  

program  tahunan,  agenda  mengajar, tugasterstruktur dan tidak terstruktur, soal  

ulangan harian,  soal  remidi,  soal  pengayaan,  kisi-kisi,  analisis  ulangan  

harian,rubrik penskoran, penilaian, berita acara dan sebagainya) 

d. Praktik mengajar terbimbing 

e. Konsultasi materi yang akan disampaikan 

f. Evaluasi pelaksanaan 

g. Pembuatan laporan 

 

C. Penjabaran Program Kerja PPL  

Kegiatan  Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  terbagi  menjadi dua tahap, yaitu 

kegiatan pra PPL dan pelaksanaan PPL di sekolah. 

1) Kegiatan Pra PPL 

a. Pengajaran mikro (micro teaching) di kampus, 

b. Observasi di sekolah dan kelas, mahasiswa melakukan observasi kelas 

sebanyak 2 kali pada tanggal 9 April 2016 dan 16 April 2016  di kelas VII 

B dan VIII D  dengan guru IPS Bapak Harsana, S.Pd dan Ibu Muntiyah, 

S.Si . Tujuan observasi ini untuk mengetahui langkah-langkah yang 

dilakukan guru dalam mengajarkan siswa pada pembelajaran PKN. Selain 

itu, mahasiswa PPL jurusan Pendidikan IPS juga melakukan observasi 

terkait media pembelajaran dan sarana prasarana pendukung kegiatan 

pembelajaran PKN yang ada di SMP Negeri 3 Pajangan.  

c. Pembekalan PPL di kampus, dan 

d. Penyerahan mahasiswa PPL kepada pihak sekolah. 

e. Kegiatan Pelaksanaan PPL 

f. Konsultasi dengan guru pembimbing PKn, 

g. Membuat Perangkat Pembelajaran, yang meliputi; 

1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

2) Penyusunan matrik PPL 

3) Penyusunan perhitungan minggu efektif 

4) Penyusunan program semester 

5) Penyususnan program tahunan 

6) Penyusunan tugas terstruktur dan tidak terstruktur 
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7) Penyusunan presensi siswa 

8) Penyusunan soal ulangan harian, remidi, pengayaan 

9) Penyusunan rubrik penskoran 

10) Penyusunan tabel konversi 

11) Penyusunan format penilaian laporan 

12) Penyusunan kisi-kisi ulangan harian 

13) Penyusunan berita acara 

14) Penilaian ulangan harian 

15) Analisis ulangan harian. 

16) Mempersiapkan media dan alat pembelajaran 

17) Melaksanakan praktik mengajar di kelas 

18) Evaluasi dengan guru pembimbing IPS 

19) Mengisi  jam  kosong  IPS  apabila  guru  pembimbing  tidak masuk 

ke dalam kelas (Program PPL Insidental),  

20) Bertugas untuk jaga piket sesuai dengan jadwal  masing-masing 

mahasiswa, 

21) Koordinasi dengan DPL PPL, 

22) Penarikan mahasiswa PPL dari SMP Negeri 3 Pajangan, dan 

23) Penyerahan laporan dan Ujian PPL. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

A. PERSIAPAN 

 Praktik pengalaman lapangan  (PPL)  dilaksanakan kurang lebih selama  satu bulan,  

di  mana  mahasiswa  PPL  harus  benar-benar  mempersiapkan  diri  baik mental  maupun  

fisik.  Keberhasilan  dari  kegiatan  PPL  sangat  ditentukan  oleh kesiapan  dan  persiapan  

mahasiswa  baik  secara  akademis,  mental  maupun ketrampilan. Hal tersebut dapat 

terwujud karena mahasiswa PPL (praktikan) telah diberi bekal sebagai pedoman dasar dalam 

melaksanakan  kegiatan PPL. Program persiapan yang dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Kegiatan observasi dilakukan sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah.Kegiatan 

observasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan sekolah, baik secara fisik 

maupun sistem yang ada didalamnya. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 

dengan melakukan pengamatan secara langsung atau dengan melakukan wawancara 

terhadap warga sekolah. Dengan demikian diharapkan  mahasiswa  dapat  memperoleh  

gambaran  yang  nyata  tentang praktik  mengajar  dan  lingkungan  persekolahan.  

Observasi  ini  meliputi  dua hal, yaitu: 

a. Observasi Pembelajaran di Kelas 

 Observasi  pembelajaran  di  kelas  dilakukan  dengan  cara  mengikuti kegiatan  

pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  guru  pembimbing  dari mahasiswa  yang  

bersangkutan.  Observasi  kegiatan  belajar  mengajar  di kelas  bertujuan  untuk  

memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  awal tentang  kondisi  dan  karakteristik  

siswa,  baik  di  dalam  maupun  di  luar kelas.  Selain  itu,  praktikan  juga  mendapatkan  

gambaran  secara  umum tentang metode mengajar guru di kelas serta sikap guru dalam 

menghadapi tingkah  laku  siswa  di  kelas  sehingga  diharapkan  mahasiswa  dapat 

menemukan  gambaran  bagaimana  cara  menciptakan  suasana  belajar mengajar  yang  

baik  dan  kondusif  di  kelas  sesuai  dengan  kondisi  kelas masing-masing. Sasaran 

observasi pembelajaran di kelas adalah: 

1) Perangkat Pembelajaran 

a) Satuan Pembelajaran 

b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

2) Proses Pembelajaran 

a) Cara membuka pelajaran 
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b) Metode pembelajaran 

c) Penggunaan media 

d) Penggunaan bahasa dan gerak 

e) Cara memotivasi siswa 

f) Penyajian materi 

g) Teknik bertanya 

h) Teknik menjawab 

i) Teknik penguasaan kelas 

j) Menutup pelajaran 

3) Perilaku Siswa 

a) Perilaku siswa di dalam kelas 

b) Perilaku siswa di luar kelas 

Melalui kegiatan observasi di kelas ini mahasiswa praktikan dapat: 

1) Mengetahui situasi pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2) Mengetahui  kesiapan  dan  kemampuan  siswa  dalam  menerima pelajaran. 

3) Mengetahui metode, media, dan prinsip mengajar yang digunakan gurudalam 

proses pembelajaran. 

 Observasi pembelajaran di kelas tersebut telah dilaksanakan pada 9 April 2016 

dan 16 April 2016  di kelas VII B dan VIII D. Selain observasi di kelas, praktikan juga  

melakukan  observasi  fisik/lingkungan  sekolah  yang  dilaksanakan secara  individu  

bagi  tiap-tiap  mahasiswa  peserta  PPL. Kegiatan  ini bertujuan  untuk  mengetahui  

sarana  dan  prasarana,  situasi  dan  kondisi pendukung kegiatan belajar mengajar, serta 

perangkat pembelajaran. 

b. Observasi Lingkungan Fisik Sekolah 

 Kegiatan  observasi  lingkungan  fisik  sekolah  bertujuan  untuk memperoleh  

gambaran  tentang  situasi  dan  kondisi  sekolah  yang bersangkutan.  Objek  yang  

dijadikan  sasaran  observasi  lingkungan  fisik sekolah meliputi: 

1) Letak dan lokasi gedung sekolah 

2) Kondisi ruang kelas 

3) Kelengkapan gedung dan fasilitas yang menunjang kegiatan KBM 

4) Keadaan personal, peralatan serta organisasi yang ada di sekolah 
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 Obseravasi  Lapangan  merupakan  kegiatan  pengamatan  dengan berbagai  

karakteristik  komponen  pendidikan,  iklim  dan  norma  yang berlaku  dilingkungan  

sekolah  tempat  PPL.  Pengenalan  lapangan  ini dilakukan dengan cara observasi 

langsung, dan wawancara dengan pihak sekolah. Observasi lingkungan fisik sekolah 

antara lain pengamatan pada: 

1) Administrasi persekolahan 

2) Fasilitas pembelajaran dan manfaatnya 

3) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah 

4) Lingkungan fisik disekitar sekolah 

2. Pengajaran Mikro (Micro Teaching) 

 Sebelum mengambil mata kuliah PPL, mahasiswa diharuskan lulus dalam  mata  

kuliah  micro  teaching  atau  pengajaran  mikro.  Persyaratan  yang diperlukan  untuk  

mengikuti  mata  kuliah  ini  mahasiswa menempuh minimal harus menempuh semester V 

dan telah lulus dalam beberapa mata kuliah seperti  Strategi  Belajar  Mengajar,  

Kukubuteks,  dan Evaluasi  Pembelajaran. Pengajaran  mikro  adalah  kegiatan  praktik  

mengajar  secara  terbatas  dalam bentuk  micro  teaching.  Pengajaran  mikro  mencakup  

kegiatan  orientasi  dan observasi proses pembelajaran serta praktik mengajar terbatas 

dengan model micro teaching  dengan  mahasiswa  sebagai  muridnya. Pengajaran  mikro 

merupakan pelatihan tahap awal untuk mengaktualisasikan kompetensi dasar 

mengajar.Pelaksanaan pengajaran mikro meliputi: 

a. Waktu  pelaksanaan  pengajaran  mikro  dimulai  tanggal  12  Februari  2016 sampai 

dengan 2 Juni 2016 

b. Teknik pelaksanaan 

  Pengajaran  mikro  dilaksanakan  di  Laboratorium  Micro  Teaching 

dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu  Dr. Taat Wulandari M.Pd dalam  bentuk  

micro teaching.  Di  sini mahasiswa  diberi  kesempatan  untuk  dapat  praktik  secara  

langsung  dan bergantian  dihadapan  dosen  pembimbing  dan  rekan-rekan  

mahasiswa dalam satu kelompok tersebut. Untuk materi yang akan disampaikan tidak 

ditentukan oleh dosen tetapi bisa menyesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan 

pada saat pelaksanaan PPL nanti sehingga sudah terlatih. 

c. Jumlah latihan pengajaran mikro 

  Banyaknya  latihan  setiap  mahasiswa  yang  telah  ditentukan  universitas 

minimal  4  (empat)  kali  atau  yang  disesuaikan  dengan  jumlah  waktu pengajaran  

mikro.  Untuk  kelompok  kami,  tiap  minggu  dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, 



16 
 

dimana setiap pertemuannya  kurang lebih  1,5 jam.  Untuk  mahasiswa  yang  praktik  

mengajar  bergilir  sesuai  nomor undian  dan  setiap  pertemuannya  3-4  mahasiswa  

yang  tampil  (praktik mengajar). Selama pengajaran mikro satu semester mahasiswa 

sudah tampil sebanyak 3-4. 

d. Prosedur pelaksanaan pengajaran mikro 

1. Membuat perencaaan yaitu mahasiswa membuat Rencana Pembelajaran  dan 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

2. Mempersiapkan  media  atau  alat  pembelajaran  yang  akan  digunakan untuk 

praktik mengajar bisa berupa power point ataupun juga semacam alat peraga 

seperti bagan, grafik atau berbagai jenis permainan. 

3. Mempraktikan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang disusun. 

e. Pelaksanaan praktik pengajaran mikro. Waktu  untuk  pengajaran  mikro  berlangsung 

15 menit.  Aspek ketrampilan dasar mencakup: 

1) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

2) Keterampilan bertanya 

3) Memotivasi siswa 

4) Keterampilan menjelaskan 

5) Variasi interaksi 

6) Pengelolaan kelas 

7) Keterampilan menggunakan alat 

8) Memberikan penguatan (reinforcement) 

9) Keterampilan menggunakan metode dan media pembelajaran 

 Setelah melakukan praktik mengajar, dosen pembimbing dan rekan-rekan satu 

kelompok tersebut akan memberikan komentar atau kritik dan saran yang  membangun. 

Hal ini sangat berguna bagi mahasiswa agar semakin termotivasi untuk  selalu  

memperbaiki  cara  mengajarnya  dan  melakukan  variasi-variasi dalam  pembelajaran  

sehingga  diharapkan  dapat  mempersiapkan  secara  dini sebelum praktik mengajar yang 

sesungguhnya. 

3. Pembekalan PPL 

 Sebelum pelaksanaan PPL, mahasiswa diharuskan mengikuti pembekalan  PPL. 

Pembekalan  tersebut  bertujuan  agar  mahasiswa  mengetahui  atau mendapatkan  

informasi  mengenai  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan kegiatan-kegiatan  PPL  di  

sekolah.  Kegiatan  pembekalan  disampaikan  oleh  koordinator PPL dari jurusan dan 
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dilaksanakan dua kali yang pertama dilaksanakan masing-masing jurusan yang berkaitan 

dengan micro teaching yang kedua dilaksanakan di fakultas yang berkaitan dengan PPL. 

Adapun materi yang disampaikan dalam pembekalan PPL adalah mekanisme pelaksanaan  

micro teaching,  PPL  disekolah, teknik  pelaksanaan  PPL  dan teknik  untuk  menghadapi  

sekaligus  mengatasi  permasalahan  yang  mungkin akan terjadi selama pelaksanaan PPL. 

4. Pembuatan Perangkat Pembelajaran 

 Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  dapat  mengoptimalkan proses  

mengajar  adalah  menyusun  perangkat  pembelajaran  yang  meliputi Pembuatan 

Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP), serta penilaian setiap kali akan memberikan 

materi di kelas.Dalam penyusunan persiapan mengajar, praktikan berusaha berkonsultasi 

dengan  guru  pembimbing  dan  berkat  bimbingannya, penyusunan perangkat 

pembelajaran tersebut menjadi mudah dan selesai tepat waktu. 

5. Koordinasi 

 Mahasiswa melakukan koordinasi dengan sesama mahasiswa di SMP N 3 Pajangan,  

pihak  sekolah  dan  pihak  kampus.  Mahasiswa  juga  melakukan konsultasi dengan  guru  

pembimbing. Kagiatan ini dilakukan  guna persiapan perangkat  pembelajaran  yang  

meliputi  Pembuatan  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP)  serta  penilaian  setiap  

kali  akan  memberikan  materi  dikelas.  Mahasiswa  juga  berkonsultasi  mengenai  

metode  dan  modelpembelajaran  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  kondisi  siswa  serta 

Kurikulum 2013 untuk kelas VII dan Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk  kelas 

VIII, dan IX yang  secara  maksimal  dapat  menunjang  prosespembelajaran. 

 

B. PELAKSANAAN PPL 

1. Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing) 

Tahapan  ini  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  atau  merupakan tahapan  

utama  untuk  mengetahui  kemampuan  praktikan  dalam  mengadakan pembelajaran  

didalam  kelas.  Dalam  kegiatan  praktik  mengajar,  mahasiswa dibimbing  oleh  guru  

pembimbing  sesuai  dengan  jurusan  masing-masing.Praktikan  mengajar  dengan  

berpedoman  kepada  RPP  yang  telah  dibuat  sesuai dengan  kurikulum  yang  telah  

ada.  Penyampaian  materi  dalam  proses  belajar  mengajar diusahakan agar terlaksana 

secara sistematis dan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. 

Berdasarkan  rumusan  program  dan  rancangan  kegiatan  PPL  yang dilaksanakan 

selama  masa  PPL  di  SMP  N  3 Pajangan,  pada  umumnya  seluruh  program 

kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan praktik mengajar pada 
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dasarnya  merupakan  wahana  latihan  mengajar  sekaligus  sarana  membentuk  

kepribadian  guru  atau  pendidik.  Dalam  kegiatan  mengajar  ini  mahasiswa praktikan  

diharapkan  dapat  menggunakan  keterampilan  dan  kemampuan  yang telah  diterima  

untuk  menyampaikan  materi.  Kegiatan  yang  dilakukan  dalam praktik mengajar 

adalah: 

1) Kegiatan sebelum mengajar 

Sebelum mengajar mahasiswa praktikan harus melakukan persiapan awal yaitu: 

a) Mempelajari bahan yang akan disampaikan 

b) Menentukan  metode  yang  paling  tepat  untuk  bahan  yang akan disampaikan 

c) Mempersiapkan media yang sesuai 

d) Mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP, Buku Pegangan Materi yang 

disampaikan, Referensi buku yang berkaitan dengan Materi yangakan disampaikan) 

2) Kegiatan selama mengajar 

a) Membuka Pelajaran 

Kegiatan yang dilakukan saat membuka pelajaran adalah: 

1) Mengucapkan salam dan berdoa 

2) Mempresensi siswa 

3) Menyanyikan lagu wajib Nasional maupun lagu kebangsaan 

4) Mengulang sedikit materi sebelumnya 

5) Memberikan  apersepsi  yang  berkaitan  dengan  materi  yang  akan disampaikan 

6) Mengemukakan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan disampaikan 

7) Mengemukakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  

b) Penyajian Materi 

Hal-hal yang dilakukan dalam penyajian materi: 

1) Penguasaan Materi 

Materi  harus  dikuasai  oleh  mahasiswa  praktikan  agar  dapat menjelaskan 

dan memberi contoh dengan benar.  

2) Penggunaan metode dalam mengajar 

Metode yang digunakan dalam mengajar adalah: 

a. Metode Ceramah 

Metode  ini  berarti  guru  memberikan  penjelasan  yang  dapat 

membawa  siswa  untuk  berfikir  bersama  mengenai  materi  yang 

disampaikan.Dengan demikian siswa dilibatkan secara langsung dan 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dikelas. 
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b. Metode Diskusi 

Metode ini berarti siswa aktif berdiskusi, berani mengemukakan pendapatnya  

terkait  dengan  tema  yang  diangkat. Metode  ini bertujuan  untuk  melatih  

keterampilan  siswa  dalam mengemukakan pendapat dan bekerjasama dengan 

teman. 

c. Metode Pasang tempel 

Metode ini berarti siswa mencocokkan potongan gambar dengan potongan 

yang menggambarkan cerminan dari gambar yang ada. Kemudian ditempelkan 

di atas kertas HVS. 

3) Menutup Materi 

Setelah  materi  disampaikan,  mahasiswa  praktikan  mengakhiri pelajaran 

dengan langakah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengadakan evaluasi 

b. Menyimpulkan materi yang telah disampaikan 

c. Menyampaikan  judul  yang  akan  dibahas  pada  pertemuanberikutnya, agar 

siswa dapat belajar sebelumnya. 

d. Mengucapkan salam. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah  wajib  

tempuh  bagi  mahasiswa.  Materi  kegiatan  PPL  mencakup praktik  mengajar  

terbimbing  dan  praktik  mengajar  mandiri  sebagai lanjutan  dari   micro  

teaching.  Oleh  karena  itu  agar  pelaksanaan  PPL dapat  berlangsung  sesuai  

dengan  rancangan  program,  maka  perlu persiapan  yang  matang  baik  yang  

terkait  dengan  Mahasiswa,  Dosen Pembimbing,  Sekolah,  maupun  Instansi  

tempat  praktek,  Guru Pembimbing,  serta  komponen  lain  yang  terkait  di 

dalamnya.  Pada pelaksanaaannya,  praktikan  melakukan  pengamatan kelas 

sebanyak 2 x didampingi guru pembimbing, yaitu kelas VII B dan VIII C  , serta 

praktik  mengajar  sebanyak 8 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 

 

1) Pengamatan ke-1 

Hari/ Tanggal :  Sabtu 9 April 2016 

Kelas  :  VIII D 

Waktu  : 07.00 – 08.20 

Materi  : Koprasi 
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Metode  : Ceramah dan diskusi 

Media  : Laptop, LCD, Speaker, Buku lagu, Power point, Spidol, 

White board 

2) Pengamatan  ke-2 

Hari/ Tanggal : 16 April 2016 

Kelas  : VII B 

Waktu  : 11.00 – 11.45 

Materi  : Bentuk Muka Bumi 

Metode  : Ceramah dan diskusi 

Media  : Laptop, LCD, Speaker, Buku lagu, Power point, Spidol, 

White board 

3) Praktek Mengajar Pertemuan ke-1 

Hari/ Tanggal : Rabu 27 Juli 2016 

Kelas  : VII B 

Waktu  : Jam ke 1 

Materi  : Pengertian Ruang dan Interaksi antar Ruang 

Metode : Ceramah dan diskusi 

Media : Laptop, LCD, speaker, slide materi 

4) Praktek Mengajar Pertemuan ke-2 

Hari/ Tanggal : Jumat, 29 Juli 2016 

Kelas  : VII B 

Waktu  : Jam ke 3-4 

Materi  : Letak dan Luas Indonesia 

Metode : Ceramah dan diskusi 

Media  : Laptop, LCD, speaker, gambar  

5) Praktek Mengajar Pertemuan ke-3 

Hari/ Tanggal : Rabu, 3 Agustus 2016 

Kelas  : VII B 

Waktu  : Jam ke 1 

Materi  : Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia 

Metode : Ceramah dan diskusi 

Media : Laptop, LCD,  

6) Praktek Mengajar Pertemuan ke-4 

Hari/ Tanggal : Jumat, 5 Agustus 2016 
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Kelas  : VII B 

Waktu  : Jam ke 1 

Materi  : Dinamika  Kependudukan Indonesia 

Metode : PBL 

Media : Laptop, LCD,  

7) Praktek Mengajar Pertemuan ke-5 

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2016 

Kelas  : VII B 

Waktu  : Jam ke 1 

Materi  : Dinamika  Kependudukan Indonesia 

Metode : picture and picture 

Media : Laptop, gambar, papan tulis 

8) Praktek Mengajar Pertemuan ke-6 

Hari/ Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2016 

Kelas  : VII B 

Waktu  : Jam ke 3-4 

Materi  : Dinamika  Kependudukan Indonesia 

Metode : Ceramah, diskusi 

Media : Slide materi, laptop, LCD 

9) Praktek Mengajar Pertemuan ke-7 

Hari/ Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2016 

Kelas  : VII B 

Waktu  : Jam ke 3-4 

Materi  : Kondisi Alam Indonesia 

Metode : Ceramah dan diskusi 

Media : Slide materi, laptop, LCD 

10) Praktek Mengajar Pertemuan ke-8 

Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2016 

Kelas  : VII B 

Waktu  : Jam ke 3-4 

Materi  : Perubahan Akibat Interaksi antarruang 

Metode : Ceramah dan diskusi 

Media : Slide materi, laptop, LCD 
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Hasil kegiatan PPL akan dibahas secara detail, sebagai berikut: 

a. Praktik mengajar di kelas 

1) Bentuk kegiatan : Mengajar di kelas 

2) Tujuan kegiatan : Menerapkan  sistem  pembelajaran  di sekolah dengan  

menggunakan  ilmu  yang  telah dimiliki. 

3) Sasaran : Siswa kelas VII B 

4) Waktu pelaksanaan : (lampiran Program dan pelaksanaan harian) 

5) Tempat pelaksanaan : Ruang kelas VII B  

6) Peran mahasiswa : Pelaksana 

b. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi 

1) Bentuk kegiatan : Latihan soal dan ulangan 

2) Tujuan kegiatan : Untuk mengetahui sejauh mana siswa   

 paham akan materi yang telah disampaikan 

3) Sasaran  : Siswa kelas VII B 

4) Waktu pelaksanaan : 26 Agustus 2016 (VII B) 

5) Tempat pelaksanaan : SMP N 3 Pajangan 

6) Peran mahasiswa : Pelaksana 

7) Biaya   : Rp. 45.000,00 

8) Sumber dana  : Mahasiswa 

 

c. Umpan Balik dari Pembimbing 

   Selama kegiatan praktik mengajar sampai tanggal 15 September 2016 

mahasiswa  mendapat  bimbingan  dari  guru  pembimbing  dan  dosen 

pembimbing  PPL.  Dalam  kegiatan  praktik  pengalaman  lapangan,  guru 

pembimbing  dan  dosen  pembimbing  PPL  sangat  berperan  dalam kelancaran  

penyampaian  materi. Dalam  mengajar  selama  PPL,  praktikan mendapat  

banyak  masukan  dari  guru  pembimbing  yang  sangat  berguna dalam  

mengajar.  Disertai  dengan  berbagai  trik  yang  berkaitan  dengan penguasaan  

kelas,  penguasaan  materi,  pengenalan  lebih  jauh  terhadap peserta didik serta 

bagaimana cara menyusun Silabus, RPP, maupun kisikisi soal yang baik. 

  Guru pembimbing memberikan pengarahan-pengarahan tentang hal-hal 

mengajar atau cara-cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Guru 

pembimbing di sekolah memberikan saran dan kritik kepada mahasiswa setelah  



23 
 

selesai  melakukan  praktek  mengajar  sebagai  evaluasi  dan perbaikan guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Hal ini bertujuan  untuk  

meningkatkan  kualitas  mengajar  pada  pertemuan selanjutnya.  Adapun  yang  

dikoreksi  adalah  teknik  mengajar  dan  cara mengkondisikan  siswa  saat  

mengajar.  Dosen  pembimbing  PPL  juga memberikan masukan tentang cara 

penyampaian materi, sistem penilaian yang  dilakukan,  cara  mengelola  kelas  

dan  memecahkan  persoalan  yang dihadapi mahasiswa dalam melakukan proses 

pembelajaran. 

  Guru pembimbing dan Dosen pembimbing PPL sangat berperan bagi 

praktikan,  karena  sebagai  mahasiswa  yang  sedang  berlatih  mengajar, banyak 

sekali kekurangan dalam melaksanakana Proses Kegiatan Belajar Mengajar 

dikelas. Oleh karena itu umpan balik dari guru pembimbing dan Dosen 

pembimbing PPL sangat diperlukan oleh praktikan. 

 

a) Pembelajaran Ekstrakurikuler (Kegiatan Non-Mengajar) 

Ekstrakurikuler seni tari 

Kegiatan ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan boleh diikuti siswa 

kelas VII dan VIII SMP N 3 Pajangan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari jumat 

pukul 11.00-13.00 WIB dengan jumlah peserta sebanyak 10 anak dengan 1 guru 

pembimbing. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa PPLUNY yaitu berupa 

mengkondisikan dan melatihgerakan-gerakan yang diberikan oleh guru 

pembimbing. 

b) Kegiatan Sekolah 

1) Upacara Bendera Hari Senin 

Upacara bendera hari senin merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti 

olehseluruh warga sekolah SMP N 3 Pajangan. Dalam hal ini Mahasiswa 

PPLjuga mengikuti kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari 

senin.Upacara bendera dilaksanakan mulai tanggal 18 Juli 2016 sampai 

12September 2015. Selain mengikuti upacara, mahasiswa ikut 

membantumengatur barisan upacara. 

2) Upacara Hari Khusus 

Upacara hari khusus yang diselenggarakan di SMP N 3 Pajangan yaitu 

upacara untuk memperingati HUT R1 ke-71 yang dilaksanakan pada 17 

Agustus 2016. Upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI ini 
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dilaksanakan di 2 tempat yaitu di halaman SMP N 3 Pajangan dan lapangan 

Sendangsari. Kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa PPL selain mengikuti 

upacara di halaman sekolah yaitu juga mendampingi siswa SMP N 3 

Pajangan yang mengikuti upacara bendera di Lapangan Sendangsari. 

3) Piket Guru Jaga 

 Mahasiswa PPL membantu kegiatan pelaksanaan guru piket. Adapun 

kegiatanyang dilakukan oleh mahasiswa adalah mencatat atau merekap data 

siswa yanghadir atau yang tidak hadir, menerima tamu untuk sekolah, 

menggantikan guruyang tidak dapat mengisi kelas. Mahasiswa bergiliran 

dalam bertugas piketguru dan praktikan melaksanakan tugas ini setiap hari 

selasa. 

4) Penyambutan Kedatangan Siawa 

 Setiap pagi bersama dengan kepala sekolah dan guru, mahasiswa PPL 

ikut sertadalam menyambut siswa. Mahasiswa diwajibkan sampai di 

sekolah pukul06.30 WIB untuk melaksanakan tugas piket penyambutan 

siswa. Semua mahasiswa PPL di SMP N 3 Pajangan wajib mengikuti 

penyambutan kedatangan siswa setiap hari. 

5) Piket Perpustakaan 

 Selain bertugas guru piket, mahasiswa PPL juga diberikan kesempatan 

untuk membantu menjaga perpustakaan. Kegiatan selama bertugas 

diperpustakan mahasiswa menjaga, merapikan, pelayanan terhadap siswa 

dan lain-lain. 

c) Kegiatan Insidental 

Lomba memasak daging korban 

  Selain kegiatan yang sudah direncanakan terdapat juga kegiatan 

insidental yaitu lomba memasak daging korban. Kegiatan ini di ikuti seluruh 

warga SMP N 3 Pajangan dalam hal ini guru dan mahasiswa PPL sebagai juri. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 

yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai selesai. Kegiatan lomba ni 

dilaksanakan di halaman sekolah. 
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C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI 

 Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, praktikan dapat menganalis beberapa hal, 

diantaranya adalah: 

1. Analisis Hasil Pelaksanaan Program PPL 

 Kemampuan  guru  dalam  menguasai  materi  dan  metode  penyampaian 

merupakan  hal  terpenting  dalam  proses  belajar  mengajar  yang  diharapkan agar  

terjadi  transfer  nilai  dan  ilmu  serta  ketrampilan  dari  guru  ke  siswa. Akan  tetapi  

bila  siswa  kurang  respek  dan  serius  terhadap  mata  pelajaran akan menyebabkan 

kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akan terganggu 

kelancarannya. 

 Dari kegiatan praktik mengajar di kelas, praktikan menjadi lebih paham 

bagaimana cara membuka pelajaran, cara mengelola kelas, cara memotivasi  siswa,  

cara  menyampaikan  dan  menyajikan  materi,  teknik  memberikan pertanyaan  

kepada  siswa.  Walaupun  mungkin  belum  sempurna,  tapi praktikan mendapat 

pengalaman yang berharga. 

 Karakter  yang  berbeda  dari  setiap  siswa  menuntut  praktikan  untuk memberi 

perlakuan yang berbeda pula dan merencanakan pengajaran yang kreatif  dan  

persiapan  yang  matang.  Hal  ini  dilakukan  agar  siswa  dapat mengikuti 

pembelajaran dengan nyaman dan tujuan pembelajaran tercapai.  Berdasarkan  

pelaksanaan  praktik  mengajar  di  kelas  dapat disampaikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Konsultasi  secara  berkesinambungan  dengan  guru  pembimbing  sangat 

diperlukan  demi  lancarnya  pelaksanaan  mengajar.  Banyak  hal  yangdapat  

dikonsultasikan  dengan  guru  pembimbing,  baik  materi,  metode maupun media 

pembelajaran yang paling sesuai dan efektif diterapkan dalam pembelajaran kelas. 

b. Metode  yang disampaikan kepada peserta  didik  harus bervariasi sesuai dengan 

tingkat pemahaman siswa. 

c. Memberikan  motivasi  pada  tiap  siswa  yang  merasa  kurang  mampu dalam 

kegiatan pembelajaran. 

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

balik  dari  peserta  didik  untuk  mengetahui  seberapa  banyak materi yang telah 

disampaikan dapat diserap oleh peserta didik. 

e. Sebelum mengajar, setiap guru atau calon guru mempersiapkan program tahunan,  

program  semester,  alokasi  waktu,  silabus,  rencana pembelajaran  yang  berisi  
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langkah-langkah  pembelajaran  yang  akan ditempuh  sesuai  dengan  indikator  

yang  ingin  dicapai.  Dalam pelaksanaan  mengajar  di  kelas,  praktikan  

menggunakan  metode demonstrasi,  inquiry,  tanya  jawab,  diskusi,  ceramah,  

penugasan. Metode-metode  tersebut  bertujuan  agar  materi-materi  yang  di  

ajarkan lebih mudah diterima oleh siswa. 

2. Manfaat PPL Bagi Mahasiswa 

 Menjalani  profesi  sebagai  guru  selama  pelaksanaan  PPL,  telah memberikan 

gambaran yang cukup jelas bahwa untuk menjadi seorang guru tidak hanya cukup 

dalam hal penguasaan materi dan pemilihan metode serta model  pembelajaran  yang  

sesuai  dan  tepat  bagi  siswa  namun  juga  dituntut untuk  menjadi  manager  kelas  

yang  handal  sehingga  metode  dan  skenario pembelajaran dapat dilaksanakan 

sesuai dengan rencana pembelajaran  yang telah  disiapkan.  Pengelolaan  kelas  yang  

melibatkan  seluruh  anggota  kelas yang  memiliki  karakter  yang  berbeda  

seringkali  menuntut  kepekaan  dan kesiapan guru untuk mengantisipasi, memahami, 

menghadapi dan mengatasi berbagai  permasalahan  yang  mungkin  terjadi  dalam  

proses  pembelajaran.  Komunikasi  dengan  para  siswa  di  luar  jam  pelajaran  

sangat  efektif  untuk mengenal pribadi siswa sekaligus untuk menggali informasi  

yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran khususnya mengenai kesulitan-

kesulitan yang dihadapi siswa. 

 Tidak terlepas dari kekurangan  yang ada dan dilakukan oleh mahasiswa selama  

melaksanakan  PPL  baik  itu  menyangkut  materi  yang  diberikan, penguasaan 

materi dan  pengelolaan kelas, kami menyadari bahwa kesiapan fisik  dan  mental  

sangat  penting  guna  menunjang  kelancaran  proses  belajar mengajar.  Komunikasi  

yang  baik  terjalin  dengan  para  siswa,  guru,  teman-teman  satu  lokasi  dan  

seluruh  komponen  sekolah  telah  membangun kesadaran untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas. 

 Selama PPL, praktikan mendapat berbagai pengetahuan dan pengalaman terutama  

dalam  masalah  kegiatan  belajar  mengajar  di  kelas.  Hal-hal  yang didapat oleh 

praktikan diantaranya sebagai berikut: 

a. Praktikan dapat berlatih menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP). 

b. Praktikan  dapat  berlatih  memilih  dan  mengembangkan  materi,  media, dan  

sumber  bahan  pelajaran  serta  metode  yang  dipakai  dalam pembelajaran. 

c. Dalam belajar menyesuaikan materi dengan jam efektif yang tersedia. 
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d. Dapat  berlatih  melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar  di  kelas  dan 

mengelola kelas. 

e. Dapat berlatih melaksanakan penilaian hasil belajar siswa dan mengukur 

kemampuan siswa dalam menerima materi yang diberikan. 

f. Dapat mengetahui tugas-tugas guru selain mengajar di kelas (guru piket) sehingga  

dapat  menjadi  bekal  untuk  menjadi  seorang  guru  yang profesional. 

3. Faktor Pendukung 

a. Dosen  Pembimbing  Lapangan  (DPL).  PPL  yang  profesional  

dalampendidikan,  sehingga  praktikan  diberikan  pengalaman,  masukan  dan 

saran untuk proses pembelajaran 

b. Guru  pembimbing  yang  sangat  perhatian,  sehingga  kekurangan-kekurangan 

praktikan dalam proses pembelajaran dapat terketahui. Selain itu, praktikan 

diberikan masukan-masukan untuk perbaikan pertemuan selanjutnya. 

c. Murid-murid  yang  kooperatif  dan  interaktif  sehingga  menciptakan kondisi 

yang kondusif dalam proses KBM. 

d. Pembelajaran dengan diselingi game, namun masih berhubungan dengan materi 

yang diajarkan, misal pasang tempel dan kreasi gambar sehingga siswa tidak 

jenuh. 

4. Refleksi 

 Dari  pelaksanaan  PPL  yang  kegiatan-kegiatannya  telah  direncanakan maka  

hasilnya  dapat  dianalisis  dan  kemudian  direfleksikan  untuk kemajuan. 

Berdasarkan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  yang  dilakukan  praktikan,  

dapatlah  dianalisis  dan  diambil  beberapa  hal  sebagai acuan kegiatan di masa 

mendatang sebagai berikut. 

 Ada beberapa hambatan yang dihadapi praktikan dalam praktik mengajar, antara 

lain: 

a. Mahasiswa merasa kesulitan ketika menghadapi kelas/ siswa yang ramai dengan 

tingkat emosi dan kenakalan anak-anak yang cukup tinggi. 

b. Kebiasaan  para  siswa  yang  lemah  konsep   yang mengharuskan  bagi  praktikan  

mengulang  konsep  tersebut  sehingga cukup memakan waktu. 

c. Masih  rendahnya  motivasi  siswa  dalam  mengikuti  kegiatan  belajar mengajar  

yang  diselenggarakan  oleh  mahasiswa  praktikan.  Hal  ini terlihat dari masih 

adanya siswa yang ramai sendiri dan kurang antusias dalam kegiatan belajar 
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mengajar, namun itu  hanya  sebagian  siswa  saja  sedangkan  yang  lainnya  tetap 

memperhatikan. 

d. Berkaitan  dengan  waktu  dalam  mengajar,  mahasiswa  praktikan terkadang  

kurang  tepat  dalam  memperhitungkan  waktu  dengan  bahan pelajaran yang 

akan diajarkan, sehingga dalam mengajar terkesan terlalu cepat atau terburu-buru, 

terkadang juga kekurangan waktu dalam mengajar. 

e. Suasana belajar yang kurang kondusif disebabkan  karena  ada beberapa siswa di 

kelas yang suka mengganggu temannya dalam kegiatan belajar mengajar.  Hal  ini  

menyebabkan  pengurangan  waktu  dalam  kegiatan KBM  di  kelas  karena  

harus  menertibkan  siswa  tersebut.  Dengan demikian, suasana kelas sendiri 

kurang kondusif. 

Ada  beberapa  usaha  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  di  atas, antara lain: 

a. Jika suasana kelas ramai sebaiknya praktikan diam didepan kelas, kalau siswa 

merasa bersalah biasanya siswa langsung diam sendiri tetapi jika masih  tetap  

ramai  guru  mendekati salah satu siswa yang dianggap sebagai dalang keramaian, 

kemudian menasehati siswa tersebut atau memberikan pertanyaan tentang materi 

yang baru saja dijelaskan. 

b. Menggunakan  metode  pembelajaran  yang  membuat  siswa  lebih  aktif untuk 

mengutarakan pendapatnya. 

c. Mensiasati  alokasi  waktu  yang  tersedia  dan  banyak  memberikan penugasan di 

rumah sehingga siswa bisa latihan dirumah. 

d. Untuk memunculkan motivasi dalam belajar, maka mahasiswa praktikan 

memberikan  “reward”  kepada  siswa  yang  berprestasi,  aktif  serta  yang 

memperhatikan  dan  merespon  pelajaran  Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

dan  tidak  langsung menyalahkan  siswa  apabila  dalam  menjawab  atau  

menanggapi  suatu permasalahan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan. 

Kata lain, praktikan harus lebih pintar dalam menggunakan bahasa yang tepat  

untuk  menaggapi  jawaban  atau  pendapat  dari  siswa.  Selain  itu praktikan  

sesekali  dapat  menyisipkan  cerita-cerita  tentang  masa  depan misalnya  tentang  

kehidupan  di  dunia  kampus  dan  lain-lain  yang  dapat menambah pengetahuan 

siswa serta kedekatan dengan siswa. 

e. Dalam  mengatasi  pembagian  waktu  yang  kurang  tepat,  praktikan 

berkonsultasi  dengan  guru  dan  pembimbing.  Praktikan  juga  membuat alokasi  
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waktu  ketika  membuat  RPP  yang  disesuaikan  dengan  materi yang diajarkan, 

baik diperhatikan dari tingkat kesulitan ataupun banyak sedikitnya  materi.  Tetapi  

dalam  praktik  mengajar  memang  terkadang perlu lebih fleksibel karena 

mungkin terjadi hal-hal yang tidak terduga atau di luar kontrol. 

f. Berkonsultasi dengan guru pembimbing tentang cara mengkondisikan kelas 

apabila menemui kelas yang kurang kondusif saat berlangsungnya Kegiatan 

Belajar Mengajar agar kondusif kembali. 

g. Berkreasi dan  berimprovisasi  untuk menghindari rasa jenuh atau bosan dalam  

proses  pembelajaran,  maka  praktikan  memanfaatkan  fasilitas yang  ada  dengan  

sebaik-baiknya  dan  semaksimal  mungkin,  berbagai kreasi  cara  penyampaian  

dilakukan  agar  hasil  yang  dicapai  lebih maksimal, pengajaran dilakukan 

diselingi dengan lelucon. 

h. Diciptakan  suasana  belajar  yang  serius  tetapi  santai  untuk  mengatasisituasi 

yang kurang kondusif akibat keadaan lingkungan.  Selain itu jugabisa  dilakukan  

dengan  memindahkan  tempat  duduk  siswa  yang  sering mengganggu temannya 

pada posisi tempat duduk yang paling depan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari  serangkaian  pelaksanaan  kegiatan  PPL di SMP N 3 Pajangan pada bulan 

Juli-September dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan  PPL  yang  telah  dilakukan  menjadikan  mahasiswa mengerti tentang 

kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah khususnya SMP. 

2. Kegiatan PPL ini juga menjadikan Mahasiswa mengerti dan paham bagaimana 

cara mengajar yang baik. 

3. Praktik  pengalaman  lapangan  merupakan  wahana  yang  tepat  bagi mahasiswa 

calon guru untuk menerapkan ilmu yangtelah diperolehdi Universitas untuk 

diterapkan di lapangan. 

4. Kegiatan  praktik  pengalaman  lapangan  dapat  digunakan  sebagai sarana  untuk  

memperoleh  pengalaman  yang  faktual  sebagai  bekaluntuk  menjadi  tenaga  

kependidikan  yang  kompeten  dalam  bidang masing-masing. 

5. Praktik pengalaman lapangan merupakan pengembangan dari empat kompetensi  

bagi  praktikan,  yaitu  kompetensi  pedagogik,  personal, kompetensi 

professional, dan kompetensi interpersonal. 

6. Praktik merupakan pengalaman menambah bekal bagi calon guru diluar tugas 

mengajar. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan pelaksanaan PPL selama kurang lebih  dua bulan di SMP N 3 

Pajangan ada beberapa saran  yang  praktikan  sampaikan  yang mungkin dapat 

digunakan sebagai masukan, antara lain: 

1. Untuk LPPMP : 

 Pihak  LPPMP  perlu memperhatikan antara jumlah mahasiswa dengan kuota 

bidang studi yang di butuhkan oleh sekolah. 

 Pihak  LPPMP  sebaiknya  memberi  keterangan  yang  jelas  mengenai alokasi  

dan  meningkatkan  kualitas  fasilitas  yang  diberikan  kepada mahasiswa. 
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 Kemitraan  dan  komunikasi  antara UNY dan SMP N 3 Pajangan lebih 

ditingkatkan lagi demi kemajuan dan keberhasilan program PPL UNY serta 

kemajuan dan keberhasilan SMP N 3 Pajangan. 

 Untuk  DPL  dalam hubungannya dengan SMP N 3 Pajangan kerjanya  lebih  

diperjelas,  khususnya  koordinasi  saat penerjunan agar tidak terjadi miss 

komunikasi (kesalah pahaman) pihak sekolah yang membingungkan 

mahasiswa PPL, sehingga diharuskan melakukan penerjunan ulang yang 

melibatkan pihak LPPMP. 

2. Untuk Sekolah 

 Pihak SMP N 3 Pajangan sudah  cukup  memuaskan  dalam melayani kami 

sebagai mahasiswa PPL. Tingkatkan kerjasama yang sudah berjalan dengan 

baik. 

3. Untuk Mahasiswa 

 Mahasiswa agar lebih mempersiapkan diri baik fisik, mental, materi,dan  

keterampilan  mengajar  yang  nantinya  sangat  diperlukan  dalam mengajar. 

 Menjalin  komunikasi  yang baik  antar  anggota  kelompok maupun dengan 

warga sekolah. 
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