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BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL
(KEGIATAN PPL)

Persiapan
Observasi
Observasi Pembelajaran di Kelas
Observasi pembelajaran di kelas dilaksanakan sebelum praktikan mengajar di kelas. Observasi kelas dilaksanakan oleh praktikan sesuai dengan jam mengajar guru yang bertujuan untuk memberikan gambaran awal, pengetahuan dan pengalaman lapangan mengenai tugas guru, khususnya tugas mengajar.
Adapun yang menjadi observasi pembelajaran di kelas adalah membuka pelajaran, penyajian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, alokasi waktu, gerak, cara memotivasi siswa, penggunaan media, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, bentuk dan cara evaluasi, serta menutup pelajaran.
	Observasi Alat dan Media Pembelajaran

Pratikan melakukan observasi alat dan media pembelajaran antara lain di kelas, gudang perlengkapan, Tata Usaha (TU). Observasi ini dilakukan untuk mengetahui  seberapa banyak alat dan bahan yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran, sehingga pratikan dapat menyiapkan alat dan bahan yang belum ada pada saat akan melakukan proses pembelajaran.
Pembuatan Perangkat Pembelajaran
Mahasiswa PPL dituntut untuk mampu membuat persiapan mengajar dengan baik sebelum praktik mengajar di kelas. Dalam hal ini, mahasiswa PPL dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan media pembelajaran, analisis hasil ulangan harian, hasil analisis maupun penilaian sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah membuat perangkat pembelajaran, mahasiswa diharapkan mengkonsultasikan perangkat tersebut dengan guru pembimbing sebelum dipraktikan.
Selain membuat prangkat pembelajaran, mahasiswa PPL juga diharuskan untuk membuat perangkat kelengkapan bagi seorang guru, yang antara lain daftar nilai.
Pelaksanaan
Kegiatan Praktik Mengajar
Beberapa hal yang berkaitan dengan praktik mengajar:
	mengadakan persiapan mengajar baik materi, media, maupun mental,

memilih metode yang paling sesuai untuk diterapkan,
	memberikan evaluasi kepada siswa, juga evaluasi terhadap proses belajar mengajar,
konsultasi dengan guru pembimbing dan DPL PPL.
Pada setiap pelaksanaan praktik mengajar, mahasiswa diharuskan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) beserta penilaian. Di samping itu, guru pembimbing juga selalu menekankan, bahwa dalam rangka proses KBM ini, siswa diharapkan aktif dan semangat dalam kegiatan pembelajaran.
Materi yang diajarkan pada praktik mengajar disesuaikan dengan acuan kurikulum yang berlaku. Dalam hal buku acuan, mahasiswa berusaha mencari sendiri sumber buku sesuai materi yang diajarkan yang sesuai dengan silabus yang ditetapkan. Guru tidak mewajibkan siswa untuk membeli seluruh buku dari penerbit tertentu. Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber. Akan tetapi guru tetap memberikan rambu-rambu supaya kegiatan pembelajaran tetap sesuai dengan kurikulum.
Uraian singkat praktik mengajar kelas X AK sebagai berikut.
	Selasa, 20 Agustus 2013

Mengajar SK 7 Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana  dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.1	Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar  serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri**)
Materi Passing bawah bola voli
	Selasa, 27 Agustus 2013

Mengajar SK 7 Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana  dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.1	Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar  serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri**)
Materi Passing Atas Bola Voli


Uraian singkat praktik mengajar kelas X AP 2 sebagai berikut.
	Selasa, 20 Agustus 2013

Mengajar SK 7 Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana  dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.1	Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar  serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri**)
Materi Bola Voli

	Kamis, 22 Agustus 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yag terkandung di dalamnya
KD 1.1 Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola voli
	Kamis, 29 Agustus 2013 

Mengajar SK 1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yag terkandung di dalamnya
KD 1.1 Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola voli
	Kamis, 5 September 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yag terkandung di dalamnya
KD 1.3 Mempraktikkan teknk dasar atletik lanjutan serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri
Materi tolak peluru
Uraian singkat praktik mengajar kelas VIII B sebagai berikut.
	Selasa, 23 Juli 2013

Mengajar SK 6. Menerapkan budaya hidup sehat
KD 6.1 Mengenal bahaya seks bebas
Materi kesehatan olahraga (mengenal bahaya seks bebas dan cara mencegahnya)
	Selasa, 20 Agustus 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yag terkandung di dalamnya
KD 1.1 Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola voli
	Selasa, 27 Agustus 2013 

Mengajar SK 1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yag terkandung di dalamnya
KD 1.1 Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola voli
	Selasa, 3 September 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yag terkandung di dalamnya
KD 1.3 Mempraktikkan teknk dasar atletik lanjutan serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri
Materi tolak peluru

Uraian singkat praktik mengajar kelas VIII C sebagai berikut.
	Rabu, 24 Juli 2013

Mengajar SK 6. Menerapkan budaya hidup sehat
KD 6.1 Mengenal bahaya seks bebas
Materi kesehatan olahraga (mengenal bahaya seks bebas dan cara mencegahnya)
	Rabu, 21 Agustus 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yag terkandung di dalamnya
KD 1.1 Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola voli
	Rabu, 28 Agustus 2013 

Mengajar SK 1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yag terkandung di dalamnya
KD 1.1 Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola voli
	Rabu, 4 September 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yag terkandung di dalamnya
KD 1.3 Mempraktikkan teknk dasar atletik lanjutan serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri
Materi tolak peluru

Uraian singkat praktik mengajar kelas IX A sebagai berikut.
	Senin, 22 Juli 2013

Mengajar SK 7. Menerapkan budaya hidup sehat
KD 7.1 Memahami berbagai bahaya kebakaran
KD 7.1 Memahami cara menghindari bahaya kebakaran
Materi kesehatan olahraga (bahaya kebakaran dan cara mencegah/mengatasi kebakaran)
	Senin, 20 Agustus 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.1 Memprakttikan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan konsisten serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan dan bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola basket
	Senin, 26 Agustus 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.1 Memprakttikan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan konsisten serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan dan bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola basket
	Senin, 2 September 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.3 Mempraktikkan teknk dasar atletik lanjutan serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, percaya diri, menjaga keselamatan diri dan orang lain, bersedia berbagi tempat dan peralatan.
Materi lompat jauh

Uraian singkat praktik mengajar kelas IX D sebagai berikut.
	Kamis, 25 Juli 2013

Mengajar SK 7. Menerapkan budaya hidup sehat
KD 7.1 Memahami berbagai bahaya kebakaran
KD 7.1 Memahami cara menghindari bahaya kebakaran
Materi kesehatan olahraga (bahaya kebakaran dan cara mencegah/mengatasi kebakaran)
	Kamis, 22 Agustus 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.1 Memprakttikan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan konsisten serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan dan bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola basket
	Kamis, 29 Agustus 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.1 Memprakttikan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan konsisten serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan dan bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola basket
	Kamis, 5 September 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.3 Mempraktikkan teknk dasar atletik lanjutan serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, percaya diri, menjaga keselamatan diri dan orang lain, bersedia berbagi tempat dan peralatan.
Materi lompat jauh

Uraian singkat praktik mengajar kelas IX E sebagai berikut.
	Jumat, 26 Juli 2013

Mengajar SK 7. Menerapkan budaya hidup sehat
KD 7.1 Memahami berbagai bahaya kebakaran
KD 7.1 Memahami cara menghindari bahaya kebakaran
Materi kesehatan olahraga (bahaya kebakaran dan cara mencegah/mengatasi kebakaran)
	Juamat, 23 Agustus 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.1 Memprakttikan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan konsisten serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan dan bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola basket
	Jumat, 30 Agustus 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.1 Memprakttikan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan konsisten serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan dan bersedia berbagi tempat dan peralatan
Materi permainan bola basket
	Jumat, 6 September 2013

Mengajar SK 1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
KD 1.3 Mempraktikkan teknk dasar atletik lanjutan serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, percaya diri, menjaga keselamatan diri dan orang lain, bersedia berbagi tempat dan peralatan.
Materi lompat jauh

Umpan Balik dari Pembimbing
		Pelaksanaan praktek mengajar ini tidak lepas dari peranan guru pembimbing. Pembimbing dari sekolah banyak memberi masukan, saran dan kritik bagi praktikan terutama setelah praktikan selesai mengajar. Hal ini bertujuan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran selanjutnya. Guru pembimbing dari sekolah maupun pembimbing dari kampus banyak memberikan masukan kepada praktikan baik mengenai penyampaian materi yang akan disampaikan, metode yang sesuai dengan konsep yang bersangkutan maupun cara mengelola kelas, dan cara mengevaluasi pembelajaran. Beberapa masukan yang diberikan oleh pembimbing diantaranya sebagai berikut.
	memberikan saran mengenai pengelolaan kelas yang baik,

memberikan saran mengenai media pembelajaran yang baik,
	memberikan saran mengenai evaluasi dan penilaian pembelajaran di kelas.

Analisis Hasil 
Selama pelaksanaan PPL, praktikan memperoleh banyak pengetahuan tentang cara menjadi seorang guru profesional, beradaptasi dengan lingkungan sekolah baik dengan guru, karyawan, siswa maupun dengan sekolah, dan bagaimana cara pelaksanaan kegiatan persekolahan lainnya disamping mengajar. Adapun secara terperinci hasil PPL adalah sebagai berikut.
Hasil praktik mengajar 
Praktik mengajar di kelas telah selesai dilaksanakan oleh praktikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Dari pelaksanaan praktik mengajar tersebut, praktikan memperoleh pengalaman mengajar yang akan membentuk keterampilan calon guru, sehingga kelak menjadi guru yang profesional. Selain itu, pengenalan kondisi siswa juga bertujuan agar calon guru siap terjun ke sekolah pada masa yang akan datang.
Faktor Pendukung dan Penghambat
Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), metode pembelajaran dan media yang digunakan dalam praktik mengajar, praktikan menganggap bahwa secara umum proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, walaupun dijumpai berbagai hambatan seperti dalam tahap praktik mengajar, antara lain:

	dari segi praktikan:
	praktikan terkadang masih kurang . Misalnya, membuat media gambar yang masih terlalu kecildan kuarang jelas, sehingga tidak terlihat oleh siswa yang baris di belakang.
	pada saat evaluasi atau penilaian, praktikan masih kurang sesuai.
	dari segi siswa:
	ketidakhadiran beberapa siswa dalam mengikuti pelajaran.
	adanya ketidakaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran (karakteristik siswa masing-masing kelas berbeda),
	keadaan kelas yang kurang kondusif diakibatkan oleh beberapa siswa yang ramai sendiri.
	tingkat berfikir siswa yang kadang masih terbawa dengan kebiasaan saat masih di sekolah dasar.
	dari segi jadwal:

	jadwal yang terlalu siang jam ke 5-6 (10.10-11.30) membuat siswa kurang aktif bergerak karena cuaca yang sudah panas dan tidak memungkinkan untuk pembelajaran penjas.


Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan
Upaya dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh praktikan selama melaksanakan PPL yaitu praktikan mempersiapkan diri. Untuk masalah media, praktikan mencoba membuat ulang media dan digunakan untuk mengajar kelas lain sebagai perbaikan media pembelajaran yang telah digunakan sebelumnya. Upaya untuk memunculkan kreativitas siswa yaitu dengan memberikan motivasi agar lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Memberi permainan kepada siswa agar siswa tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. Praktikan juga berupaya semaksimal mungkin ketika terjadi kebisingan di dalam pembelajaran.Upaya yang dilakukan oleh praktikan ketika terjadi kebisingan di dalam pembelajaran adalah praktikan berdiri diam sambil menatap siswa tetap tanpa ekspresi marah. Hal tersebut membuat siswa menjadi diam dan kelas kembali menjadi kondusif.

Refleksi
Setelah menemui hambatan-hambatan tersebut di atas, praktikan berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasikan hambatan-hambatan tersebut. Adapun cara yang ditempuh praktikan antara lain:
	menggunakan metode mengajar yang interaktif, komunikatif, dan menarik sehingga semua siswa termotivasi untuk aktif di dalam kelas. Selain itu, topik yang diangkat untuk mengantarkan materi juga harus selalu relevan dan merupakan sesuatu yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan menambah minat siswa untuk belajar dan aktif bergerak.

menciptakan suasana yang rileks dan akrab di dalam pembelajaran sehingga guru bisa menjadi tempat berbagi oleh siswa. Apabila siswa mengalami kesulitan, mereka tidak segan untuk mengungkapkan kesulitannya atau menanyakan hal yang belum mereka pahami dalam pelajaran.
	melakukan pendekatan yang lebih personal dengan siswa tersebut sehingga siswa bisa menjadi lebih mendekatkan diri mereka terhadap pengajar dan juga terhadap apa yang diajarkan.
	melakukan pembelajaran yang mengunakan metode permainan yang menarik sehingga siswa lebih antusias untuk melakukan permainan












