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bentuk kegiatan Lokakarya Dosen Pembina mata kuliah PPL
Lokakarya dengan Sekolah Mitra. Pengembangan/revisi buku
pedoman, pemutakhiran instrumen penilaian, pengembangan bahan
ajar, dan seminar tentang kurikulum, perancangan pembelajaran,
metodologi inovatif dan asessmen.

6. Struktur Organisasi Pengelolaan

Struktur pengelolaan PPL STKIP PGRI Sidoarjo berada
di bawah pembinaan Ketua STKIP PGRI Sidoarjo, Pembantu
Ketua I dan secara operasional pengelolaan dilaksanakan oleh
Kepala UPPLM STKIP PGRI Sidoarjo.

Pelaksanaan PPL II STKIP PGRI Sidoarjo  dilaksanakan
melalui kerjasama lembaga mitra yaitu sekolah-sekolah yang
berada di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Kemitraan telah
dijalin melalui Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan
Kabupaten, dan Kepala Sekolah yang bersangkutan. Sejak awal
pelaksanaan kemitraan PPL telah dijalin kesepahaman, bahwa
tugas membimbing PPL merupakan tanggung  jawab bersama
antara STKIP PGRI Sidoarjo dan sekolah mitra untuk saling
menunjang dan membantu dalam kelancaran pelaksanaan PPL.
Mekanisme dan peran masing-masing lembaga sudah berjalan
sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Struktur dan mekanisme organisasi pengelolaan PPL di
STKIP PGRI Sidoarjo dengan  lembaga mitra dapat digambarkan
sebagai berikut.
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untuk dituangkan dalam bentuk laporan.

B. Persyaratan PPL II

Untuk menempuh PPL II mahasiswa harus memenuhi
persyaratan, sebagai berikut.

1. Telah melakukan registrasi.
2. Telah lulus PPL I minimal nilai C (2.00).
3. Bagi wanita yang sedang hamil, usia kandungan tidak lebih

dari 6 bulan.
4. Untuk mahasiswa yang telah lulus PPL I tahun sebelumnya,

wajib mendaftar sampai sebelum pembagian sekolah/kelompok
dengan melampirkan bukti nilai PPL I dari BAAK.

C. Pelaksanaan PPL II
1. Tahapan pelaksanaan PPL II

a. Persiapan

1) Peserta PPL II
Peserta PPL II ditetapkan berdasarkan data mahasiswa yang
mendaftarkan pada PPL I dan dinyatakan lulus (minimal C),
atau mahasiswa yang telah lulus PPL I tetapi belum menempuh
PPL II.

2) Pemetaan sekolah
Pemetaan sekolah dilakukan oleh bagian perencanaan untuk
membagi mahasiswa yang akan menempati sekolah dengan
menyesuaikan rasio kebutuhan.
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Keterangan
: garis komando

: garis koordinasi 
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A. Tujuan PPL II

Tujuan umum PPL II adalah agar mahasiswa dapat berlatih
ajar nyata dan sistem administrasi sekolah di lapangan dan diklat
agar mengenal dengan benar dunia profesinya sehingga mereka
memiliki kompetensi kependidikan dan profesional di bidangnya.

Tujuan khusus PPL II adalah sebagai berikut.

1. Mengenal secara cermat lingkungan fisik, administrasi, akademik
dan sosial psikologi sekolah tempat pratik.

2. Mampu menerapkan berbagai kemampuan pedagogi.
3. Mempu mengembangkan kepribadian dan sosial di lingkungan

sekolah.
4. Mampu menerapkan berbagai  kompetensi profesional keguruan

secara utuh dan terpadu dalam situasi nyata.
5. Memiliki kompetensi dalam merancang, melaksanakan, dan

melakukan evaluasi pembelajaran.
6. Mampu membuat refleksi pengalaman selama latihan mengajar

Bab  III

PROGRAM PENGALAMAN
LAPANGAN II

(AJAR NYATA DI SEKOLAH / DIKLAT)
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Program Pengalaman Lapangan (PPL) I dilakukan dalam
bentuk ajar simulasi (peerteaching) dan microteaching yang
ditempuh di kampus. Mahasiswa di bawah bimbingan dosen
pembimbing di setiap jurusan/program studi melaksanakan pratik
mengajar dengan teman sendiri sebagai siswanya.

PPL I menjadi prasyarat utama (prerequisite) untuk
menempuh PPL II sehingga mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus
dalam PPL I tidak diperkenankan mengikuti PPL II dengan alasan
apapun.

A. Tujuan PPL I

Tujuan PPL I agar mahasiswa memiliki.

1. Bekal akademik tentang pembelajaran (kompetensi pedagogi).
2. Kemampuan mengajar dan pengelolaan pembelajaran.
3. Penguasaan ketrampilan dasar mengajar.
4. Penguasaan strategi belajar mengajar.
5. Penguasaan perencanaan pembelajaran.

Bab II

PROGRAM PENGALAMAN
LAPANGAN I

(SIMULASI DAN MICROTEACHING)
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6. Penguasaan model-model pembelajaran.

B. Persyaratan PPL I

Sesuai keberadaan PPL I yang menjadi suatu muara dari
keseluruan program penyiapan calon tenaga kependidikan (guru
dan non guru) di LPTK, maka untuk dapat menempuh mata kuliah
PPL I setiap mahasisiwa harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut.

1. Untuk program S1 telah  menempuh mata kuliah minimal 80
SKS (ketika mendaftar PPL I) dengan IPK minimal 2.00.

2. Telah lulus kelompok mata kuliah keahlihan berkarya (MKB)
dengan nilai minimal C (2.00) antara lain mata kuliah:
a) Perencanaan Pengajaran.
b) Strategi Belajar Mengajar.
c) Evaluasi Pendidikan.
Atau nama mata kuliah lain yang esensinya equivalen dengan
ketiga mata kuliah di atas.

3. Telah lulus mata kuliah prasyarat lain yang ditetapkan oleh
jurusan/program studi di masing-masing

4. Mendaftarkan diri ke UPPL melalui jadwal yang ditentukan dan
melengkapi persyaratan berikut.
a) Transkrip nilai dari BAAK
b) Pas foro 3X4 dua lembar (hitam-putih/berwarna)
c) Mengisi formulir pendaftaran

5. Mendapat rekomendasi/ pengesahan dari jurusan/ program studi.

~10~
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Seluruh dokumen dijilid dalam bentuk dokumen portofolio
yang disyahkan posen pembimbing PPL I dan disimpan oleh
mahasiswa yang bersangkutan.
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C. Deskripsi Matei Perkulihan PPL I

Sesuai dengan tujuan pelaaksanaan simulasi dan
microteaching, maka perkulihan PPL I lebih ditekankan kepada
pembekalan dan pelatihan berbagai ketrampilan dasar yang
mendukung pencapaian  penguasaan  kompetensi utama tenaga
kependidikan (baik guru maupun non guru). Oleh karena itu
subtansi materi perkulihan PPL I lebih ditekankan kepada beberapa
bidang kajian sebagai berikut.

1. Konsep dasar PPL
2. Manajemen sekolah
3. Kajian kurikulum sekolah
4. Ketrampilan dasar mengajar
5. Perancangan pembelajaran
6. Pengelolaan pembelajaran
7. Pendekatan, model pembelajaran, dan inovasi pembelajaran
8. Metode dan media pembelajaran
9. Assasmen/ penilaian  berbasis portofolio
10. Penelitian tindakan kelas

Secara rinci dapat dilihat dalam Garis Besar Rencana
Perkuliahan PPL I (form 01).

D. Pelaksanaan PPL I

1. Tahapan Pelaksanaan

a. Pembekalan PPL I
Pembekalan PPL I dilaksanakan oleh dosen pembimbing PPL I
dan tim yang ditentukan di UPPLM berkoordinasi dengan
jurusan/program studi  masing-masing sesuai GBRP yang telah

~11~
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UAS (bobot 3)
Catatan
1) Nilai akhir PPL I harus sudah diserahkan ke UPPLM paling

lambat 5 (lima) hari setelah  UAS mata kuliah di STKIP PGRI
Sidoarjo yang akan menjadi persyaratan untuk mengikuti PPL
II.

2) Nilai yang diserahkan harus sudah dihitung skornya sampai
nilai akhir (NA).

3) Dosen PPL I boleh mengumumkan nilai kepada mahasiswa di
jurusan masing-masing dengan persetujuan kepala UPPLM.

F. Dokumen Portofolio PPL I

Pembuatan dokumen portofolio dalam PPL I bertujuan
untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah
dilaksanakan selama PPL I di bawah bimbingan dosen
pembimbing. Dokumen portofolio menjadi bukti otentik untuk
kepentingan mahasiswa jika suatu saat diperlukan untuk uji
kompetensi dengan mengecek kelengkapan mahasiswa selama
menempuh program kependidikan di kampus.

Aspek-aspek yang dimuat dalam dokumen/portofolio PPL
I meliputi:

1. semua rencana pembelajaran/siabus selama simulasi maupun
microteaching,

2. media yang digunakan,
3. alat penilaian,
4. perangkat pembelajaran, dan
5. tugas-tugas lain diberikan oleh dosen pembimbing selama

kegiatan pembekalan maupun simulasi.
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ditentukan. Pembekalan PPL I diberikan dalam bentuk: 1)
perkuliahan tatap muka, 2) simulasi dan, 3) microteaching.
Pelaksanaan  pembekalan PPL I disesuaikan dengan jadwal
semester yang telah ditetapkan oleh jurusan/ prodi masing-
masing.

b. Pembagian kelompok simulasi
Pembagian kelompok simulasi dapat dilakukan  UPPLM sejak
awal semester berdasarkan masukan dari ketua program studi/
jurusan sebagai dasar penentuan rasio mahasiswa dan dosen
dan jadwal pelaksanaan microteaching.

c. Simulasi
Setelah mendapatkan materi pembekalan PPL I di jurusan/prodi
masing-masing, mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok
simulasi yang dilanjutkan dengan pelaksanaan simulasi di bawah
bimbingan  dosen pembimbing. Simulasi dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan pratik mengajar dengan teman sendiri yang
bertindak sebagai siswanya. Simulasi paling sedikit dilakukan
8 (delapan) kali penampilan atau menyesuaikan dengan
kemampuan  mahasiswa berdasarkan penilaian  dosen
pembimbing.

Beberapa  kegiatan yang dilakukan dalam simulasi meliputi:

1) pratik mengajar dasar mengajar,
2) pratik model pembelajaran,
3) penerapan asesmen/evaluasi, dan
4) analisis hasil belajar.

d. Microteaching
Microteaching merupakan bentuk ajar nyata secara
komprehensif dalam bentuk kelas kecil dengan siswa
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partisipasi)
b) Pembuatan perangkat pembelajaran baik dalam simulasi maupun

microteaching yaitu meliputi: Silabus/ Rencana pembelajaran,
pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, alat evaluasi.
(equivalen dengan nilai Tugas)

c) Pelaksanaan microteaching (equivalen dengan nilai UTS)
d) Penampilan selama simulasi (equivalen dengan nilai UAS)

2. Instrumen Penilaian PPL I
Untuk menilai kegiatan PPL I  disediakan beberapa

instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja
mahasiswa antara lain.

a) Lembar penilain simulasi/ajar nyata (form.2)
b) Lembar observasi ketrampilan dasar  mengajar (form.9a-9h)
c) Sintak (langkah-langkah) model pengajaran (form.10a-10c)
d) Contoh Rencana Pembelajaran (form.11a-11c)
e) Lembar observasi model pembelajaran (form.12a)

3. Kriteria  Penilaian

Untuk menentukan nilai PPL I digunakan rumus sebagai
berikut:

NA = (Partisipasi X 2)+(Tugas X 3)+(UTS X 2)+(UAS X 3)
10

Keterangan
Nilai akhir PPL I diperoleh dari :
Partisipasi (bobot 2)
Tugas (bobot 3)
UTS (bobot 3)
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sebenarnya kurang lebih 10 orang dalam waktu 40 menit yang
dilakukan di Laboraturium microteaching.  Kegiatan
microteaching dilakukan berdasarkan  kelompok simulasi sesuai
dengan mengikuti  jadwal yang ditentukan UPPLM. Setiap
kelompok menentukan mahasiswa yang akan tampil dalam
microteaching bisa dalam  bentuk:

a) tim  (2-5 orang) menyajikan keterampilan dasar atau model
pembelajaran atau,

b) Satu orang tampil secara komprehensif dalam microteaching.
Mahasiswa lainnya yang tidak tampil bertindak sebagai ob-
server. Bentuk  kegiatan yang dilakukan akan ditampilkan dalam
microteaching oleh setiap kelompok dapat memilih salah satu
bentuk: a) keterampilan dasar mengajar atau b) model
pembelajaran.

Hasil rekaman microteaching kemudian dijadikan bahan refleksi
melalui diskusi dalam kelompoknya masing-masing untuk dapat
dijadikan perbaikan dalam simulasi atau mengajar selanjutnya.
Mengingat jumlah kelompok mahasiswa yang direkam dalam
laboraturium microteaching cukup besar jumlahnya maka
pelaksanaan microteaching dimulai sejak awal semester sampai
akhir semester. Oleh karena itu setiap kelompok simulasi di
jurusan di bawah koordinasi dosen pembimbing harus
mempersiapkan materi microteaching sejak awal sebelum
jadwal pelaksanaan  microteaching.

Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan kelompok
microteaching meliputi.

1. Menyiapkan materi pembelajaran yang akan disajikan dalam
microteaching dalam bentuk pembelajaran.
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telah  memenuhi persyaratan  yang telah ditetapkan UPPLM.
Tugas dan tanggung jawab mahasiswa dalam PPL I antara lain:

1) selama perkuliahan PPL I mahasiswa diharuskan
menggunakan pakaian dan berpenampilan sebagaimana
layaknya performance seorang pendidik/guru,

2) mahasiswa diharuskan mengikuti seluruh kegiatan dalam
PPL I sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
UPPLM, dan

3) setelah mendapatkan materi pembekalan PPL I di jurusan/
prodi masing-masing dan mahasiswa telah dibagi dalam
kelompok simulasi  dilanjutkan dengan pelaksanaan simulasi
di bawah bimbingan dosen pembimbing. Dalam pelaksanaan
simulasi mahasiswa diwajibkan melaksanakan kegiatan
sebagai berikut.
a) Menyiapkan kurikulum sesuai bidangnya
b) Menyiapkan buku pelajaran sesuai bidangnya
c) Menyusun rencana pembelajaran
d) Menyusun pengembangan bahan ajar
e) Merancang media pembelajaran
f) Membuat alat evaluasi dan
g) Melaksanakan simulasi
h) Melaksanakan microteaching.

E. Penilaian PPL I

1. Aspek yang dinilai

Aspek yang dinilai  dalam PPL I  meliputi:

a) Partisipasi selama melaksanakan PPL I (equivalen dengan nilai
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2. Media pembelajaran.
3. Alat evaluasi.
4. Memilih ketrampilan dasar atau model pembelajaran yang

akan diterapkan.
5. Menentukan mahasiswa yang akan tampil.
6. Menyiapkan siswa sesuai jenjang kurang lebih 10 orang.
7. Mengisi lembar observasi/pengamatan (lihat form. 9a – 9h).
Jadwal microteaching setiap jurusan/prodi diatur UPPL yang
meliputi.

1) Hari dan waktu persiapan.
2) Hari dan waktu penampilan (rekaman).
3) Hari dan waktu diskusi/pembahasan.
Untuk persiapan dan pelaksanaan microteaching disediakan
ruang  di studio rekaman UPPLM. Setiap kelompok
microteaching akan mendapatkan 1 keping CD hasil rekaman
untuk bahan diskusi/ pembahasan yang dapat dilakukan di ruang
diskusi atau di jurusan masing-masing.

2. Ruang Lingkup Kegiatan PPL I

Ruang Lingkup kegiatan dalam pelaksanaan PPL I
meliputi.

a. Kuliah Tatap Muka
Kuliah tatap muka dalam rangka pembekalan PPL I mengacu
ke GBRP yang telah dipersiapkan UPPLM. Adapun yang
memberikan pembekalan adalah dosen yang ditunjuk oleh
jurusan dalam  bentuk  tim.
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b. Simulasi
Pelaksanaan simulasi paling sedikit dilakukan 8 kali penampilan
atau menyesuaikan, terdiri dari: 1) ketrampilan dasar mengajar
dan 2) model pembelajaran.

c. Microteaching

3. Personalia Pelaksanaan PPL I

Personalia pelaksanaan dalam kegiatan PPL I terdiri dari.

a. Dosen Pembimbing PPL I
Dosen pembimbing PPL I ditentukan oleh UPPLM. Adapun
tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing PPL I antara lain
sebagai berikut.

1) Menyelengarakan perkulihan PPL I sesuai dengan target
yang  ingin dicapai dan ketentuan lain yang telah ditetapkan
UPPLM.

2) Mengkoordinasi dan membimbing pelaksanaan simulasi di
jurusan/ prodi masing-masing.

3) Mengkoordinasi pelaksanaan microteaching.
4) Menyerahkan daftar kelompok simulasi ke UPPLM sebelum

pelaksanaan microteaching.
5) Melakukan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan PPLI

dengan mengacu pada sistem penilaian yang telah ditetapkan
UPPLM.

6) Menyerahkan nilai PPL I ke UPPLM sesuai waktu yang
telah ditetapkan.

b. Mahasiswa (Calon Guru Pemula)
Mahasiswa yang memprogram  PPL I adalah mahasiswa yang
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b. Pembagian Sekolah

Setelah daftar sekolah ditentukan oleh UPPLM, mahasiswa diberi
kesempatan mengadakan observasi sekolah yang akan ditempati
sesuai jumlah yang ditentukan untuk setiap jurusan berkoordinasi
dengan dosen pembimbing lapangan. Bagi mahasiswa yang benar-
benar membutuhkan dispensasi khusus dapat mengajukan
permohonan penempatan kepada Dosen Pembimbing PPL II di
jurusannya dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.

c. Pembekalan

Pembekalan diberikan oleh dosen pembimbing lapangan dilakukan
secara serentak untuk seluruh peserta PPL yang akan diterjunkan
ke sekolah. Materi pembekalan adalah penjelasan tentang tugas-
tugas  selama PPL, jadwal yang akan ditempuh, laporan yang harus
dibuat, dan sistem penilaian PPL II.

d. Pelepasan Mahasiswa

1) Pelepasan dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan
berkoordinasi dengan UPPLM.

2) Seluruh mahasiswa diwajibkan mengikuti upacara pelepasan
dengan menggunakan pakaian atas polos  bawah gelap (bukan
jeans) dan memakai jas almamater.

3) Pelepasan diikuti oleh Dosen Pembimbing PPL II yang bertugas
mengkoordinir dan memantau mahasiswa.

4) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan upacara
pelepasan dikenakan sanksi dalam bentuk penangguhan
keikutsertaaannya dalam PPL II atau kewajiban pembuatan
tugas khusus.
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Catatan
1) Nilai akhir PPL II ditentukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan

(DPL) dengan mempertimbangan berbagai masukan sejak
pembekalan, kegiatan selama persiapan PPL II, hasil supervisi
di sekolah, penilaian guru pamong  dan kepala sekolah, serta
kelengkapan dan ketepatan laporan.

2) Salah satu komponen nilai tidak terpenuhi, nilai PPL dianggap
tidak lulus.

3) Bagi mahasiswa yang memiliki catatan kurang baik di sekolah,
maka nilai PPL II secara keseluruhan dapat ditunda atau
dibatalkan.

4) Nilai yang diserahkan ke UPPL dari DPL harus sudah dihitung
pembobotanya sampai nilai akhir (NA).

E. Pembuatan Dokumen Portofolio PPL II

Pada akhir kegiatan PPL II di sekolah mahasiswa
diharapkan membuat dokumen portofolio yang berisi semua
dokumen aktifitas selama PPL meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Presensi
2. Lembar observasi lapangan (Form.08)
3. Susunan pengurus kelompok/ lokasi
4. Lembar konsultasi dengan guru pamong
5. Hasil penilaian selama ajar nyata di kelas
6. Aktifitas harian (Form.07)
7. Evaluasi diri
8. Laporan pratek pelaksanaan ajar nyata
9. Rencana pembelajaran dan perangkat pembelajaran lain
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e. Pelaksanaan

Lamanya pelaksanaan PPL II untuk S1 menyesuaikan dengan
jumlah SKS yang berlaku. Untuk PPL II dengan bobot 2 SKS
(yang berlaku saat ini) ditempuh  selama 2 (dua) bulan.
Adapun pelaksanaan PPL II meliputi:
1) Penyerahan surat-surat ke sekolah/ diklat dan Dinas Pendidikan/

instansi terkait oleh wakil mahasiswa.
2) Penyerahan mahasiswa kepada Kepala Sekolah oleh Dosen

Pembimbing Lapangan  (DPL).
3) Kepembimbingan dan konsultasi: kegiatan observasi, kegiatan

mengajar terbimbing, mengajar mandiri, dan penyusunan
laporan.

4) Mahasiswa melaksanakan ajar nyata.
5) Pelaksanaan supervisi oleh DPL atau pimpinan.
6) Mahasiswa menyusun laporan, baik laporan individu maupun

laporan kelompok.

f.  Tindak Lanjut, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
PPL II

1) Penutupan dan penyerahan kembali seluruh mahasiswa ke
STKIP PGRI Sidoarjo dilakukan dosen pembimbing lapangan
berkoordinasi dengan UPPLM.

2) Penyerahan laporan PPL II.
3) Pengumpulan berkas nilai dan pengolahan oleh DPL.
4) Pengumuman nilai PPL II di UPPLM dan ke BAAK.
5) Laporan pertanggung jawaban DPL tentang hasil

penyelengaraan PPL II.
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tentang kepribadian guru pemula selama PPL II.
4) Nilai kepribadian direkap dalam satu format bersama dengan

nilai ajar nyata dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau wakil
kepala sekolah yang diberi wewenang.

c. Penilaian Laporan PPL

1) Penilaian Laporan individu.
2) Penilaian Laporan kelompok.

d. Penetapan Nilai Akhir PPL

Nilai akhir PPL ditentukan dengan menggunakan rumus berikut.

Nilai Akhir PPL II (NA) = 4 x AN + 3 x NK+2 x LI+1 x LK

10

Komponen-Komponen Penilaian
Ajar Nyata (AN) bobot 4
Kepribadian (NK) bobot 3
Laporan Individu (LI) bobot 2
Laporan Kelompok (LK) bobot 1
Konversi Nilai
Konversi nilai kriteria 0-100 menjadi empat dan gradenya  sebagai
berikut:
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2. Ruang Lingkup Kegiatan PPL II

a. Observasi dan Orientasi

1) Kegiatan observasi dan orientasi lapangan ditujukan agar
mahasiswa mengenal dan menghayati kehidupan nyata di
sekolah meliputi: kondisi fisik, administrasi, dan bidang akademik
(observasi terhadap PBM dan kepembimbingan oleh guru
pamong), serta lingkungan sosial-psikologis sekolah.

2) Hasil observasi dan orientasi lapangan digunakan untuk
merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta
bahan menyusun laporan individu maupun kelompok.

b. Ajar Terbimbing

Dalam ajar terbimbing mahasiswa melaksanakan pratik mengajar
dibawah bimbingan guru pamong. Dalam kegiatan tersebut
mahasiswa dibimbing oleh guru pamong dalam hal :
1) penyusunan program tahunan, semester, mingguan, dan harian,
2) pengembangan materi, media, dan sumber belajar,
3) penyusunan silabus/ skenario pembelajaran/ rencana

pembelajaran, dan
4) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi

c. Ajar Mandiri

Dalam  kegiatan ajar mandiri mahasiswa diberi kebebasan untuk
merancang program pembelajaran yang akan dipraktikan. Dalam
ajar mandiri materi mengajar diberikan oleh guru pamong,
sementara perencanaan sepenuhnya oleh mahasiswa, baik dalam
membuat rencana pembelajaran , menentukan media, dan
evaluasinya.
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sekolah.
b) Penampilan yang dinilai sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali

penampilan yang diambil dari ajar nyata  terbimbing maupun
ajar mandiri.

c) Jika jumlah penampilan mengajar lebih dari 8 (delapan) kali,
maka nilai yang diambil 8 (delapan) kali yang dipilih terbaik.

d) Mengajar mengganti, atau mengisi jam kosong mata pelajaran
lain tidak masuk penilaian ajar nyata, tetapi dapat dimasukan
dalam penilaian kepribadian/ lain-lain.

e) Jika jam pelajaran dengan jumlah guru pemula tidak seimbang
(jam pelajaran jumlah kelas terlalu sedikit) maka untuk
mencapai 8 kali ajar nyata dapat ditempuh dengan mengajar
model tim (setiap jam pelajaran tampil 2 orang bergantian)
atau menyesuaikan dengan kondisi jam pelajaran (dengan
penugasan lain).

f) Nilai ajar nyata dan kepribadian hendaknya sudah diterima
oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada akhir
kegiatan PPL di sekolah.

b. Penilaian Kepribadian

1) Penilaian kepribadian ditujukan untuk menilai integritas dan
kematangan kepribadian mahasiswa yang menjadi indicator
kinerja (performance) seorang pendidik.

2) Penilaian kepribadian diambil dari akumulasi penilaian kegiatan
mahasiswa selama PPL di sekolah.

3) Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah atau wakil kepala
sekolah yang diberi wewenang dengan mempertimbangkan
masukan dari guru pamong, dewan guru, dan staf administrasi
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d. Tugas Non Mengajar

Sebagai penunjang dalam kegaiatan PPL II mahasiswa harus
mengetahui dan ikut menangani berbagai kegiatan baik
administrasi maupun siswa di luar sekolah.Kegiatan non mengajar
yang harus dialami mahasiswa seperti berikut.
1) Menyusun rencana tahunan, rencana semester dan membuat

jurnal mengajar.
2) Mengetahui administrasi pendidikan seperti buku induk, buku

kegiatan sekolah, visi dan misi sekolah dan sebagainya.
3) Menangani kegiatan ekstrakurikuler.
4) Menangani kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan aktifitas

sekolah  (piket sesuai dengan jadwal yang telah dibuat bersama).
Kegiatan-kegiatan di luar kegiatan ajar nyata perlu dimaksukkan
dalam jadwal kegiatan mahasiswa yang dilampirkan dalam laporan
individu, dan menjadi bahan pertimbangan penilaian kepribadian
mahasiswa.

3. Personalia Pelaksanaan PPL II

a. Dosen Pembimbing

1) Tugas Dosen Pembimbing pada Tahap Persiapan

a) Mengecek persyaratan administrasi PPL II (KHS, KRS,
Registrasi) dan menilai PPL II.

b) Survey awal dan pemetaan kebutuhan sekolah meliputi:
1) jurusan/bidang studi yang diperlukan,
2) kondisi sekolah,
3) data awal mahasiswa, dan
4) penentuan penempatan mahasiswa di sekolah mitra/diklat
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2. Instrumen Penilaian PPL II

Untuk melakukan penilaian PPL II digunakan instrumen meliputi
a) Instrumen penilaian ajar nyata (terbimbing dan mandiri) yang

terdiri penilaian persiapan dan pelaksanaan pembelajaran (Form.
02)

b) Instrumen penilaian kepribadian (Form. 03)
c) Untuk jurusan/ prodi yang mengembangkan suplemen PPL

sesuai karakter jurusan/ prodi, maka menjadi tanggung jawab
jurusan/ prodi masing-masing

3. Kriteria Penilaian PPL II

a. Penilain Kegiatan Pratek Pembelajaran di Kelas

Penilaian kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan
format penilaian yang berlaku (lihat Form.02). Penilaian ini
menghasilkan nilai ajar nyata.
1) Prosedur penilaian

a) Guru pamong member tugas kepada guru pemula/ mahasiswa
materi yang akan diajarkan di kelas.

b) Guru pemula membuat persiapan mengajar berupa silabus,
scenario/ pembelajaran/ rencana pembelajaran dan alat
penilaian

c) Guru pemula tampil sesuai dengan jadwal  yang telah
ditentukan.

d) Guru pamong menilai persiapan pembelajaran maupun
penampilan di kelas (menggunakan skor 0-100).

2) Jumlah penampilan yang dinilai.

a) Jumlah penampilan untu ajar nyata diharapkan semaksimal
mungkin dengan menyesuaikan jam yang dapat digunakan di
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dan instansi lainya.
c) Mengkoordinasi kegiatan pembekalan.
d) Memberikan pembekalan tentang PPL II meliputi:

1) rambu-rambu PPL,
2) tata krama/kepribadian,
3) tugas dan kewajiban selama PPL II di sekolah, dan
4) materi tambahan khusus sesuai karakteristik jurusan atau

program studi yang relevan dengan kebutuhan  sekolah.

2) Tugas Dosen Pembimbing pada Tahap Pelaksanaan

a) Menyerahkan mahasiswa peserta PPL ke sekolah.
b) Bersama dengan kepala sekolah dan guru pamong membuat

perencanaan tentang pelaksanaan PPL.
c) Melakukan monitoring dan supervisi PPL II ke sekolah/ diklat.
d) Mengadakan bimbingan, konsultasi dengan mahasiswa secara

periodik.
e) Memantau kemajuan mahasiswa dalam pelaksanaan PPL II.
f) Koordinasi dengan kepala sekolah dan guru pamong untuk

mengatasi permasalahan yang terkait dengan PPL II secara
periodik.

g) Menggalang kerjasama lebih lanjut dengan sekolah-sekolah
mitra.

h) Memberikan laporan kepada Kepala UPPLM terkait tugasnya.

3) Tugas Pembimbing pada Tahap Tindak Lanjut, Evaluasi
dan Laporan

a) Melakukan cek akhir tentang penyelengaraan PPL II.
b) Menilai laporan PPL II.
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pembimbing  dan memberikan buku kritik kepada teman yang
menjadi observer untuk perbaikan penampilan berikutnya.

l) Mahasiswa menyiapkan daftar hadir khusus untuk PPL.
m) Mahasiswa melakukan kegiatan non mengajar, yaitu:

1) membantu guru pamong dalam kegiatan administrasi,
2) membimbing siswa dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstra

kurikuler,
3) melaksanakan tugas bimbingan konseling terutama bagi

siswa yang mengalami kesulitan belaja, dan
4) melakukan kegiatan sosialisasi diri sebagai salah satu

komponen pembentukan kepribadian yang utuh.
n) Melaksanakan diskusi dan kerjasama dalam segala hal

kegiatan yang mendukung percapaian keberhasilan PPL.
o) Menyusun laporan individu dan laporan kelompok.
p) Mahasiswa menyusun dan menyelesaikan tugas laporan

kelompok dan individu pada minggu akhir kegiatan PPL
dengan berkonsultasi kepada guru pamong, kepala sekolah/
wakil kepala sekolah, dan DPL.

D. Penilaian PPL II

1. Aspek yang dinilai

a) Ajar nyata (pratek mengajar dan kepribadian di kelas)
b) Kepribadian
c) Laporan Individu
d) Laporan Kelompok
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c) Finalisasi nilai PPL II.
d) Menarik/ memamitkan mahasiswa peserta PPL II dari sekolah

sebagai akhir kegiatan PPL dan menyerahkan kembali kepada
Ketua STKIP PGRI Sidoarjo melalui UPPLM.

e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang
pelaksanaan PPL II kepada Kepala UPPLM, terutama
menyangkut kelanjutan kemitraan, pergantian jurusan/ mata
pelajaran sesuai kebutuhan  sekolah untuk PPL berikutnya, dan
masukan dari sekolah terhadap pelaksanaan PPL II.

f) Menyerahkan surat-surat tugas/ sertifikat dan kewajiban lainnya
dari  STKIP PGRI Sidoarjo kepada kepala sekolah dan guru
pamong.

g) Membuat evaluasi akhir pelaksanaan PPL II.

b. Kepala Sekolah

1) Tugas Kepala Sekolah Pada Tahap Persiapan

a) Memberikan data mata pelajaran yang telah ditentuhkan untuk
PPL.

b) Memberikan data guru pamong sesuai kebutuhan.
c) Mengkoordinasi guru pamong dan staf.

2) Tugas Kepala Sekolah Pada Tahap Pelaksanaan

a) Merencanakan dan menyelengarakan pelaksanaan orientasi/
observasi.

b) Menerima kedatangan mahasiswa PPL, mempersiapkan garis
besar program orientasi dan memperkenalkan  mahasiswa
dengan pamong, staf sekolah dan siswa.
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PPL.
d) Mahasiswa wajib meminta tugas pembelajaran/ konsultasi

kepada guru pamong/pembimbing tentang materi ajar yang
akan diajarkan.

e) Pada saat PPL II mahasiswa harus perpenampilan sebagai
guru, berpakaian yang mencerminkan performance sebagai
pendidik (atas terang-polos bawah gelap/ boleh ber-
almamater, rambut tidak gondrong).

f) Mahasiswa menyusun persiapan mengajar (silabus, rencana
pembelajaran, alat peraga/media, pengembangan bahan ajar,
penilaian dan LKS/modul).

g) Mahasiswa menyusun melaksanakan ajar secara terbimbing,
bimbingan dilaksanakan oleh guru pamong/ guru pembimbing
di sekolah.

h) Mahasiswa melaksanakan ajar nyata mandiri (tidak harus
dibimbing guru pamong dalam merancang dan
mengembangkan perangkat pembelajaran).

i) Mahasiswa wajib konsultasi kepada guru pamong/pembimbing
dalam penyusunan silabus, pemilihan media, dan perangkat
pembelajaran untuk setiap topik.

j) Mahasiswa wajib melaksanakan sekurang-kurangnya 8
(delapan) kali ajar nyata selama PPL menyebar seluruh
tingkat kelas yang ada  di masing-masing sekolah, dan
diusahakan tampil sebanyak-banyaknya  dengan
menyesuaikan kondisi mata pelajaran dan jam pelajaran di
sekolah.

k) Sebelum mahasiswa tampil mengajar di kelas wajib
menyerahkan persiapan mengajar kepada guru pamong/
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c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan
kegiatan observasi di kelas maupun administrasi.

d) Memberikan arahan kepada mahasiswa tentang garis-garis
besar kebijakan pengelolaan sekolah.

e) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan supervisi.
f) Memelihara dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam

pelaksanaan PPL di sekolah.

3)  Tugas Kepala Sekolah Pada Tahap Tindak Lanjut, dan
Evaluasi

a) Menilai kepribadian mahasiswa PPL II (sesuai format 3).
b) Memberikan pengesahan terhadap nilai PPL II dari guru

pamong, laporan PPL individu dan kelompok.
c) Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan PPL II untuk

masukan STKIP PGRI Sidoarjo.
d) Memberikan masukan kepada STKIP PGRI Sidoarjo melalui

DPL tentang pelaksanaan PPL II dan tindak lanjut kemitraan
PPL II, pergantian mata pelajaran untuk PPL berikutnya.

c. Guru Pamong/ Pembimbing

Guru pamong adalah guru yang diserahi untuk membimbing dan
mengkoordinir kegiatan ajar nyata  bagi mahasiswa berdasarkan
mata pelajaran/bidang studi sesuai dengan kebutuhan yang
diusulkan STKIP PGRI Sidoarjo. Jika dianggap perlu kepala
sekolah dapat menunjuk guru pembimbing yang ditugaskan untuk
membantu guru pamong dalam membimbing pratik ajar nyata
mahasiswa di sekolah sesuai dengan mata pelajaran.
Tugas-tugas guru pamong meliputi hal-hal sebagai berikut.
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b) Pengembangan pembelajaran untuk jurusan/ priodi di  STKIP
PGRI Sidoarjo yang mengaju pada kebutuhan di sekolah
dengan melihat kebutuhan dilapangan/ di sekolah.

c) Mengevaluasi bekal teori yang diberikan di kampus dengan
pelaksanaan pratik di sekolah.

d) Menjalin kemitraan secara berkesinambungan dengan
mengembangkan dialog antara pimpinan STKIP PGRI
Sidoarjo dan Staf sekolah.

f. Mahasiswa (Guru Pemula )

1) Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa Pada Tahap Persiapan
a) Setiap mahasiswa wajib mengikuti pembekalan berupa

pengarahan tentang PPL II dari dosen pembimbing/staf ahli.
b) Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir.
c) Selama pembekalan mahasiswa wajib mengenakan pakaian

atas putih/ terang polos bawah warna gelap dan memakai
jas almamater.

d) Mahasiswa menyusun pengurus kelompok sesuai lokasi
sekolah (ketua, bendahara, dan sekretaris).

e) Mahasiswa wajib mengikuti upacara pelepasan PPL oleh
dosen pembimbing lapangan di  sekolah/ diklat atau yang
mewakilinya.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa Pada Tahap
Pelaksanaan
a) Mahasiswa wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku.
b) Mahasiswa melaksanakan pembimbingan oleh guru pamong

maupun kepala sekolah/ wakil kepala sekolah.
c) Mahasiswa menyajikan format atau jurnal kegiatan harian
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1) Memperkenalkan guru pemula kepada siswa kelas.
2) Membantu guru pemula untuk memperoleh informasi dalam

berbagai bidang di sekolah terutama pada tahap orientasi/
observasi.

3) Menyusun jadwal PPL bersama guru pemula.
4) Memberikan bimbingan Selma mahasiswa PPL.
5) Memberi tugas mengajar, tugas membimbing siswa dan tugas

administrasi.
6) Mendiskusikan masalah pelatihan mengajar bersama

mahasiswa PPL.
7) Menilai kemajuan mahasiswa PPL II.
8) Meminta nilai kepribadian kepada kepala sekolah.
9) Membuat rekapitulasi nilai PPL II sesuai bimbingannya.
10) Menanda tangani laporan individu.
11) Menanda tangani perangkat pembelajaran yang dibuat guru

pemula.
12) Menanda tangani surat bebas pinjaman buku di sekolah.

d. Kepala UPPLM

1) Tugas Kepala  UPPLM Pada Tahap Perencanaan
Mengkoordinasi dan merencanakan semua kegiatan
perencanaan PPL mencakup: program, waktu, tempat, sumber
dana, sumber daya, sekolah mitra, materi, pertanggung jawaban
dengan lembaga terkait, mengusulkan SK, dan membuat
sertifikat.

2) Tugas Kepala UPPLM pada Tahap Pelaksanaan
a) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan PPL.
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b) Melakukan monitoring selama pelaksanaan PPL.
c) Memberikan laporan kepada Ketua STKIP PGRI Sidoarjo

tentang penyelenggaraan PPL.
3) Tahap Tindak Lanjut

a) Membuat evaluasi pelaksanaan PPL.
b) Membuat laporan akhir pelaksanaan PPL II kepada

Pembantu Ketua I selaku penanggung jawab akademik yang
selanjutnya diserahkan pada ketua STKIP PGRI Sidoarjo.

e. Supervisor

1. Supervisi oleh dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
a) Memantau kemajuan PPL mahasiswa di sekolah latihan/

diklat.
b) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa selama

di sekolah.
c) Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa di

sekolah dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah/guru
pamong.

d) Memberikan masukan kepada UPPLM STKIP PGRI
Sidoarjo terkait dengan tindak lanjut kemitraan dengan sekolah
tempat PPL II.

e) Menampung kebutuhan/ permintaan sekolah atas jurusan/
prodi yang dapat ditempatkan di sekolah untuk PPL berikutya.

2. Supervisi oleh Pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan
a) Menampung aspirasi yang berkembang di sekolah sebagai

bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan PPL II.
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10. Laporan kegiatan lain
11. Kesan/pesan
12. Kendala, dan lain-lain

Dokumen portofolio PPL II sifatnya tidak mengikat dan
menjadi tanggung jawab guru pemula, jika suatu saat diperlukan
uji kompetensi dengan mensyaratkan dokumen-dokemen yang
dimaksud. Dokumen portofolio merupakan kumpulan kinerja
pengalaman belajar mahasiswa yang telah dinilai oleh guru
pamong atau dosen pembimbing dan disahkan oleh kepala sekolah.
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Contoh Cover Laporan Kelompok

Keterangan: Cover laporan kelompok warna orange
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Contoh Lembar Pengesahan Laporan Individu

ROLE-PLAYING
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Laporan akhir PPL II diwajibkan untuk mahasiswa yang
menempuh PPL. Laporan terdiri dari laporan individu dan laporan
Kelompok.

A. Laporan individu

1. Laporan individu disusun oleh setiap mahasiswa yang
menempuh PPL II.

2. Laporan individu disusun dalam bentuk karya ilmiah/ makalah
(publish report) dengan mengikuti sistematika yang telah
ditentukan.

3. Laporan individu diangkat dari permasalahan yang ditemukan
di sekolah (pembelajaran atau kegiatan di sekolah).

4. Laporan individu hendaknya dirancang sejak awal PPL II di
sekolah sehingga dapat menentukan masalah yang hendak
diangkat, buku sumber/ refrensi, topik, atau model pembelajaran
yang akan diujicobakan dan penyelesaian laporan dengan
ketuntasan masalah yang di bahas.

5. Materi laporan individu dapat diangkat dari masalah pembelajaran
sesuai bidang studi selama pratik mengajar (Penelitian tindakan

Bab IV

LAPORAN AKHIR PPL II
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Contoh  Cover Laporan Individu

ROLE-PLAYING

Keterangan: Cover laporan individu warna biru
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kelas, uji coba suatu model pembelajaran, hasil pengamatan
dalam PBM, dan sebagainya), atau masalah yang terkait dengan
aktivitas di sekolah  (pemberdayaan perpustakaan, OSIS, PMR,
ekstra kurikuler, administrasi sekolah, dsb.) masalah penerapan
kurikulum di sekolah (fasilitas sekolah dan SDM terkait dengan
pembelajaran).

6. Laporan individu harus mencerminkan permasalahan dari data
nyata yang diangkat dari sekolah tempat PPL, tidak boleh hanya
idea atau mengkaji buku referensi semata-mata.

7. Laporan individu dilampiri silabus, skenario pembelajaran/
rencana pembelajaran (dipilih 2 penampilan yang disahkan guru
pamong), dan catatan/ jurnal kegiatan individu selama PPL,  juga
disahkan guru pamong.

8. Mahasiswa wajib mendokumentasikan semua aktifitas selama
PPL, laporan individu, silabus, skenario pembelajaran, rencana
pembelajaran, dan perangkat pembelajaran lainnya dalam
bentuk portofolio untuk keperluan uji kompetensi pada saatnya
diperlukan.

9. Laporan individu ditanda tangani oleh penyusun, guru pamong,
kepala sekolah atau yang diberi wewenang, dan dosen
pembimbing.

B. Laporan kelompok

1. Laporan kelompok disusun oleh setiap kelompok PPL dalam
suatu sekolah yang merupakan hasil dari kegiatan observasi
akademik, lingkungan sosial, dan kegiatan-kegiatan lain selama
PPL (form. 08).
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D.Pelaksanaan PPL di sekolah/ Diklat: Pelaksanaan PPL II di
sekolah/ Diklat secara kronologis mulai hari pertama (orientasi/
observasi) sampai dengan hari terakhir yang meliputi:
pelaksanaan dan tatap muka. Administrasi, tugas penunjang
lainnya (buatlah kajian harian selama kegiatan PPL
berlangsung).

E. Masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan
PPL: memuat permasalahan yang muncul dan pemecahannya
serta pentingnya bagi perbaikan pelaksanaan PPL selanjutnya.

F. Berikan analisis saudara terkait dengan pelaksanaan PPL II di
sekolah/ dilat tempat PPL II.

G. Analisis data berdasarkan data yang anda sajikan bisa dalam
bentuk content analisys (analisis isi) maupun analisis yang lain
yang mencerminkan gambaran secara keseluruhan bagaimana
kegiatan PPL di sekolah dapat berjalan dengan baik. Kendala
apa yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk
mengatasi masalah secara tuntas dengan argumentasi yang tepat
dan logis.

H.Penyajian data dan analisis data dalam laporan kelompok harus
mencerminkan data kegiatan secara keseluruhan dan masalah
yang dibahas juga masalah terkait dengan PPL II sehingga
berbeda dengan data analisis data dari laporan individu.

BAB III Penutup

 berisi simpulan dan saran
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2. Laporan kelompok disusun seluruh tim PPL, pengumpulan
datanya dimulai sejak datang di sekolah sampai kegiatan  akhir
PPL yang disajikan mengikuti sistematika yang telah ditentukan.

3. Sistematika penulisan Spasi1.5, Font 12 Times New Roman,
kertas ukuran  A-4 70atau 80gr.

4. Laporan kelompok ditanda tangani oleh ketua kelompok, kepala
sekolah dan dosen pembimbing.

5. Laporan  kelompok harus dilampiri profil sekolah hasil

observasi (Form.08) dan data lain yang relevan.

C. Kriteria Penilaian Laporan

1. Laporan kelompok dan individu harus sudah diserahkan ke
DPLdengan  1-2 minggu setelah PPL berakhir.

2. Kriteria penilaian laporan kelompok meliputi kelengkapan
materi, kualitas isi, sistematika/ urutan, kerapian dan ketepatan
waktu penyerahan.

3. Kriteria penilaian laporan individu meliputi topik, kualitas
permasalahan, sistematika laporan, kegiatan individu,
kelengkapan/ isi dan kualitas pembahasan/cara pemecahan
masalah, temuan-temuan penting yang dapat dikemukakan.

4. Laporan kelompok dan laporan individu dinilai oleh dosen
pembimbing sesuai lokasi supervisi sekolah.

5. Laporan individu dan kelompok dibuat rangkap 1, untuk dinilai
DPL/ sekaligus arsip di UPPLM, sedangkan untuk arsip sekolah/
individu menyesuaikan kebutuhan.

6. Duplikasi/ penjiplakan dalam menyusun laporan kelompok
maupun individu terhadap laporan yang sudah dibuat oleh
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d. Kata Pengantar
Berisi garis besar proses penulisan laporan, pengantar tentang
isi laporan, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang
terkait dengan pelaksanaan PPL.

e. Halaman Daftar Isi: jelas.
f. Halaman Daftar: tabel, gambar, lampiran, peta (lampiran kalau

ada).
Bab I  Pendahuluan

A. Latar Belakang
Pentingnya PPL II dan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi atau yang timbul selama PPL II.

B. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai selama PPL II terkait dengan kondisi
permasalahan yang ditemukan di sekolah. Ruang lingkup
pembahasan menjelaskan apa saja yang dibahas dalam laporan
ini.

Bab II  Penyajian dan  Analisis Data

A.Penyajian Data: sajikan data secara umum mulai awal PPL II
hingga akhir kegiatan PPL II yang terakumulasi dalam buku
catatan harian kegiatan PPL II, serta masalah yang dihadapi
secara umum selama PPL II.

B. Laporan kelompok berisi tentang hasil observasi lapangan,
administrasi sekolah, dan kegiatan-kegiatan lain selama PPL II
dalam satu  kelompok sekolah.

C. Keadaan sekolah/diklat berisi data hasil observasi pengenalan
lapangan baik fisik  sekolah maupun hasil observasi kegiatan
belajar mengajar.
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kelompok/orang lain, akan dikenakan sanksi pembatalan laporan.

D. Sistematika  Laporan Individu

1. Sistematika Laporan

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar (jika ada)

Daftar Tabel (jika ada)

Abstrak

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan

D. Metode

BAB  II  KAJIAN PUSTAKA

BAB  III  PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

B. Analisis Data

BAB  IV  PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran
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D. Ruang Lingkup Kegiatan PPL II

BAB II DESKRIPSI HASIL PELAKSANAAN PPL II

A. Keadaan sekolah/ Diklat tempat PPL (hasil observasi)

B. Pelaksanaan PPL II (hasil ajar nyata)

1. Data Administrasi Akademik.

2. Data Administrasi Sekolah.

3. Data Kegiatan Sekolah.

C. Hambatan dan penunjang pelaksanaan PPL II/Diklat

D. Analisis secara keseluruhan pelaksanaan PPL II

BAB III  PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2. Penjelasan Sistematika Laporan Kelompok

a. Halaman Judul

Memuat tentang judul (lokasi sekolah) tim penyusun, lembaga
dan tahun disusunnya laporan tersebut. Misalnya: LAPORAN
PPL II DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ANTARTIKA SIDOARJO

b. Daftar kelompok
c. Halaman Pengesahan

Berisi nama dan tanda tangan Kepala Sekolah/ Dilat dan
Dosen Pembimbing Lapangan ( DPL).
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DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2. Penjelasan Sistematika Laporan

1. Halaman Judul:
a. Memuat judul masalah yang dijadikan tema dalam makalah

(huruf)
b. Nama penulis
c. Identitas jurusan, fakultas, dan universitas (kapital)
d. Tahun
e. Judul mencerminkan sasaran/ isi/ masalah
f. Judul ditulis dalam bahasa yang jelas/ sederhana ringkas,

terhindar dari duplikat/ jiplakan
2. Halaman Pengesahan

Dalam halaman pengesahan terdapat nama dan tanda tangan
guru pamong, kepala sekolah/ diklat, dan dosen pembimbing.

3. Kata Pengantar
Kata pengantar berisi garis besar proses penulisan laporan,
pengantar tentang isi laporan, ucapan terima kasih kepada pihak-
pihak yang terkait dengan pelaksanaan PPL II.

4. Daftar Isi
Jelas (contoh daftar isi buku karya ilmiah)

5. Daftar Gambar : Ikuti buku karya ilmiah
6. Daftar Tabel : Ikuti buku karya ilmiah
7. Abstraksi : Abstraksi berisi alasan singkat memilih

 tema/ judul, tujuan, masalah yang dibahas,
 pemecahan masalah analisis dan hasil
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direkomendasikan kepada atau instansi, dalam arti bila orang
lain akan melaksanakan yang disarankan tidak mengalami
kesulitan.

Daftar Pustaka

1) Buku, cara penulisannya: nama penulis. Tahun terbit. Judul Buku.
Kota: Penerbit
Contoh: Aji, S. 2005. Teknik Penulisan Karya Ilmiah.
Surabaya : CV Bina Mulia.

2) Jurnal/ Buletin cara penulisanya: Tahun Terbit, Judul, Nama
Jurnal, Edisi, dan Hal.
Contoh: Sastra. 2002. ”Membelajarkan Anak Kreatif”, Jurnal
Ibu dan Balita, Februari 15-17.

E. Sistematika Laporan Kelompok

1. Sistematika laporan

Halaman judul
Daftar nama kelompok dan NIM
Halaman Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Pengertian PPL

C. Tujuan
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akhir pemecahan masalah secara singkat
ringkas (abstraksi tidak boleh lebih dari 1
halaman dengan spasi 1).

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang
Pentingnya tema/ masalah tersebut ditulis, kajian secara teoritis
dan pengalaman-pengalaman tentang masalah yang diangkat,
berikan alasan mengapa mengangkat masalah tersebut.

B. Perumusan Masalah
Masalah adalah adanya kesenjangan antara apa yang
seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Rumusan
permasalaham diangkat dalam “kalimat tanya”.

C. Tujuan
Tujuan dirumuskan sejalan dengan rumusan masalah (apa yang
ingin dipecahkan). Kalimat singkat, jelas, konkrit, bermakna
dan memberi petunjuk data.

D. Metode
Uraian metode mengacu pada dua sumber yaitu pustaka dan
data lapangan. Daftar kepustakaan pembahasan secara referensi
dengan pola pikir indukatif-dedukatif atau sebaliknya. Data
lapangan dengan metode pengumpulan data (wawancara,
angket, observasi, dokumentasi, uji coba, penelitian tindakan
kelas, dan sebagainya).

Bab II Kajian Pustaka

Kajian pustaka disajikan sebagai landasan teoritik sesuai masalah
yang dibahas, mengemukakan pendapat-pendapat yang sudah
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pernah meneliti/ menulis masalah yang dibahas. Gunakan referensi
yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Bab III Penelitian dan Analisis Data

A. Penyajian Data Lapangan
Data lapangan bisa disajikan dalam bentuk statistik, deskriptif,
distribusi frekuensi disertai grafik, prosentase, histogram, nilai
neraca, simpangan baku, atau bentuk yang lain. Setiap bagian
disajikan dengan merujuk pada rumusan masalah atau tujuan.

B. Analisis Data
Analisis data disesuaikan dengan karakteristik/ jenis
permasalahan yang disajikan dilanjutkan dengan diskusi atau
pembahasan dengan merujuk pada teori yang disajikan dalam
kajian pustaka. Analisis lebih mengutamakan pada pembahasan
oleh penulis dengan pendapat yang didasari kajian pustaka atau
teori yang digunakan. Dalam analisis hendaknya penulis
mengemukakan hasil pemecahan masalah yang dapat digunakan
sebagai rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan dengan
hasil kajiannya baik untuk guru, sekolah, atau instansi lainnya.

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan
Kesimpulan berisi rangkuman hasil temuan lapangan dengan
merujuk pada masalah dan tujuan.

B. Saran
Saran berkaitan dengan tindakan pemecahan masalah secara
jelas dan singkat objektif  hasil analisis yang dikemukakan. Sa-
ran hendaknya bersifat rinci dan operasional yang dapat
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Contoh Lembar Pengesahan Laporan Kelompok
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4.  Rasio jumlah tenaga tata usaha terhadap siswa
a. 1 : d” 120 c. 1 : 200
b.  1 : 150 d. 1 : e”250

3. Kepala Sekolah

1. Tingkat pendidikan Kepala Sekolah
a. S1 c. D3/Sarjana Muda
b. S2 d. “D2

2. Masa kerja sebagai kepala sekolah
a. “4 tahun c. 2 Tahun
b. 3 Tahun d. < 2 Tahun

3. Pernah mengikuti Diklat kepala sekolah
a. Ya
b. Tidak

B.  Aspek Siswa

1. Kondisi Siswa

1. Rasio Siswa per rombel
a. 1 : d”35 c. 1 : 41 -45
b. 1 ; 360-40 d. 1 : > 45

2. Rasio pendaftaran terhadap siswa baru yang diterima, tahun
terakhir
a. “3 : 1 c. 2.0 – 2,4 : 1
b. 2,5 – 2,9 : 1 d. < 2 : 1
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LAMPIRAN
GARIS BESAR RENCANA PERKULIAHAN (GBRP) PPL I
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PETUNJUK

• Lingkari yang sesuai dengan kondisi sekolah kemudian tuliskan
ke dalam skor.

KOMPONEN INPUT SKOR

A. Aspek Tenaga Kependidikan

1. Guru

1. Rasio jumlah guru terhadap rombongan belajar
a. e” 1,5:1 c.1,0-1,19 : 1
b. 1,2-1,4:1 d.<1,0 : 1

2. Tingkat kelayakan ( kualifikasi) pendidikan guru
a. 100% e” c. 50 %-74% e” S1
b. 76%-99% e” s3 d. <50% e” S1

3. Keseuaian bidang keahlian dengan mata pelajaran yang diajar
a. 100% sesuai c. 50% 74% sesuai
b. 75 % - 99 % sesuai d. < 50% sesuai

2. Karyawan

1. Rasio tenaga perpustakaan terhadap siswa
a. 1: “ 360 c. 1: 401-440
b. 1 : 361 – 400 d. 1: 440

2. Rasio tenaga laboran IPA  terhadap  rombel
a. 1 : d” 9 c. 1 : 13-15
b. 1 : 9-12 d. 1 : > 16

3. Rasio tenaga laboran Bahasa terhadap rombel
a. 1 : d “ 9 c. 1 : 13-15
b. 1 : 9-12 d. 1 : > 16
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13. Kepemilikan Ruang
Lab IPA : …………………………………
Lab Bahasa : …………………………………
Lab Komputer : …………………………………
Lab Ketrampilan : ………………………....………
Perpustakaan : …………………………………

14. Jumlah Jurusan : .....................................……...
1. Jurusan : ........................... =.................... kelas
2. Jurusan : ........................... = ................... kelas
3. Jurusan : ........................... = ................... kelas
4. Jurusan : ........................... =  .................. kelas
5. Jurusan : .......................... =  ................... kelas

15. Jumlah Tenaga Administrasi/Tata Usaha = ............................
16. Luas tanah : ............................... m2
17. Status kepemilikan : .....................................
18. Prestasi Sekolah :

1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ..........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. ...........................................................................................
6. ...........................................................................................
7. ...........................................................................................
8. .........................................................................................
9. ...........................................................................................
10. .......................................................................................
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SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
PGRI SIDOARJO

UNIT PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN DAN
MICROTEACHING (UPPLM)

Alamat : Kampus STKIP PGRI kotak Pos 149 Telp 031-8950181

PENILAIAN SIMULASI AJAR NYATA

Nama :

No Reg :

Jurusan :

Petunjuk

Berikan penilaian terhadap guru pemula dalam merencanakan,
melaksanakan  dan mengevaluasi pembelajaran selama PBM
berlangsung dengan cara memberikan skor ( 0 -100) pada tempat
yang disediakan.
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SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SIDOARJO

UNIT PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN DAN
MICROTEACHING (UPPLM)

Alamat : Kampus STKIP PGRI kotak Pos 149 Telp 031-8950181

LEMBAR OBSERVASI PENGENALAN
LAPANGAN

(PROFIL SEKOLAH)

1. Nama Sekolah : ………………………………
2. No.Statistik Sekolah : ……………………....………
3. Nilai Rerata UN (2Tahun) : 200…...=……..200…..=…....
4. Tipe Sekolah : A/A1/A2/B/B1/B2/C/C1/C/ SSN

i. (lingkari yang perlu)

5. Alamat Sekolah : …………………………........
i. Telepon: ……………..

6. Status Sekolah : Negeri/Swasta   (coret   yang
  tidak diperlukan)

7. Jumlah Siswa : ……………..
i. Kelas 1(L)…  (P) ….kelas 2: (L)…. (P)…  kelas 3:

    (L) …(P).....

8. Jumlah kelas/rombongan belajar (Rombel) : …..................
9. Jumlah Guru : ……………………….............
10. Rasio guru-siswa : …………………….....….......
11. Rasio siswa/kelas : ……………....................…....
12. Rata-rata beban mengajar guru: ………….............…………
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SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SIDOARJO

UNIT PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN DAN
MICROTEACHING (UPPLM)

Alamat : Kampus STKIP PGRI kotak Pos 149 Telp 031-8950181

KEGIATAN HARIAN MAHASISWA PPL
Di :  …………………………………………………….

(tulis nama Sekolah/Diklat)

Nama Mahasiswa :
NIM :
Jurusan//Fakultas :
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Catatan : penilaian menggunakan skor 0-100
Kriteria Penilaian:               Sidoarjo,…………….........…
80 - 100 =  A           Guru Pamong/Dosen Pembimbing,
66 -  79 =  B
56 -  65 =  C
40 -  55 =  D
  0 -  39 =   E           ………………................…….....
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SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SIDOARJO

UNIT PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN DAN
MICROTEACHING (UPPLM)

Alamat : Kampus STKIP PGRI kotak Pos 149 Telp 031-8950181

REKAPITULASI NILAI AKHIR PPL I
Nama Sekolah :
Alamat Sekolah:

N-A  =  ( AN x 4)+(Kep x 3 )+(TI x 2) + (TK x 1)
10

NA : Nilai Akhir              Sidoarjo,…………......
AN : Ajar Nyata (bobot 4) Dosen Pembimbing
Kep : Kepribadian (bobot 3)
TI : Tugas Individu (bobot 2)
TK : Tugas Kamera  (bobot 1) .....................................

NIP
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SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SIDOARJO

UNIT PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN DAN
MICROTEACHING (UPPLM)

Alamat : Kampus STKIP PGRI kotak Pos 149 Telp 031-8950181

PENILAIAN KEPRIBADIAN DAN
KEPROFESIONALAN

GURU PEMULA SELAMA PPL II
Nama Sekolah :
Alamat :
PPL Tahun :

Petunjuk
Berikan penilaian terhadap guru pemula dalam melaksanakan
tugas keguruan selama PPL dengan skor 0-100
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SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SIDOARJO

UNIT PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN DAN
MICROTEACHING (UPPLM)

Alamat : Kampus STKIP PGRI kotak Pos 149 Telp 031-8950181

REKAPITULASI NILAI AKHIR PPL I
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :

N-A = ( PART x 2) + (Tug x 3) + (UTS x 2) + (UAS x 3)
NA : Nilai Akhir               Sidoarjo,…………....
Part : Partisipasi               Dosen Pembimbing
Tug : Tugas
UTS : Ujian Tengah Semester
UAS : Ujian Akhir Semester .....……………………

NIP.
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• Keterangan
Standar kompetensi: Pengembangan Kepribadian dan
Keprofesionalan

KOMPETENSI

1.  Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja
2.  Mampu menilai kinerja sendiri
3.  Mampu mandiri dan bekerja sama dengan orang lain
4.  Mampu mencari sumber-sumber baru dalam bidang studinya

Sekolah
5.  Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas professional
6.  Mampu berkomunikasi dengan teman sejawat dan siswa
7.  Mampu meningkatkan diri dalam kinerja profesinya

Sidoarjo,.....................    ………

Kepala Sekolah
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SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SIDOARJO

UNIT PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN DAN
MICROTEACHING (UPPLM)

Alamat : Kampus STKIP PGRI kotak Pos 149 Telp 031-8950181

REKAPITULASI PENILAIAN KEGIATAN AJAT NYATA
PPL II

Nama Sekolah :
Alamat Sekolah:
Jurusan/Prodi :

Sidoarjo, …………………..
Mengetahui          Guru Pamong
Kepala Sekolah
………………………..          …………………...…..
NIP.          NIP.

~63~

Form: 4



Priyanto Widodo, Wartoyo, Artono

C. Aspek Sarana

1. Ruang Kelas

1. Rasio ruang kelas terhadap rombel
a. 1 : 1 c. 1 : 1,5
b. 1 : 1,2 d. 1 : > 1,5

2. Rata- rata luas kelas
a. “ 63 m2 ( 7 x 9 m2) c. 49-55 m2

b. 56-62 m2 d.<49m2

3. Keadaan ruang kelas
a. Sangat Bersih c. Cukup bersih
b. Bersih d. Kurang Bersih

4. Pencahayaan ruangan
a. Sangat baik c. Cukup
b. Baik d. Kurang

5. Sirkulasi udara dikelas
a. Sangat Baik c. Cukup
b. Baik d. Kurang

6. Jumlah mebelair (meja, kursi) ruang kelas terhadap jumlah siswa
dan guru
a. Sesuai
b. Tidak Sesuai

2. Laboratorium

1. Luas ruang lab IPA
a. 120 m2 (8x15)m2 c. (80-95)m2
b. (96-119) m2 d. (64-79) m2
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LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN BERTANYA LANJUTAN

Nama Pratikan : .........................Tanggal  : ....................
Bidang Studi/Kelas : ............ ………Sekolah  : ….....……..
Materi : ..............................................................
Kompetensi Dasar : ..............................................................

Pengamat

...........................................
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2. Kondisi ruang Lab IPA
a. Baik c. Kurang Baik
b. Cukup Baik d. Tidak Sesuai

3. Kelengakapan peralatan pratikum sesuai dengan topik dalam
IPA
a. 100% topik pratek c.70-79% topik
    IPA terpenuhi    pratek IPA terpenuhi
b. 80%-99 % topik d. < 70% topik
    pratek IPA terpenuhi    pratek IPA terpenuhi

4. Pendayagunaan Laboratorium (* proses)
a. Baik c. Kurang Baik
b. Cukup Baik d. Tidak Baik

3. Perpustakaan

1. Luas ruang perpustakaan
a. “84m2 (7X12)m2 c. 56 – 69 m2
b. 70 - 83m2 d. <56m2

2. Rasio Buku bacaan terhadap siswa
a. 1 : 1 c. 1 :3
b. 1 : 2 d. 1 : >3

3. Rasio Buku terhadap siswa ‘
a. 1 : 1 setiap mapel c. 1 : 3 setiap mapel
b. 1 : 2 setiap mapel d. 1 : > 3 setiap mapel

4. Rasio buku referensi terhadap siswa
a. 1 : 1 setiap mapel c. 1 : 3 setiap mapel
b. 1 : 2 setiap mapel d. 1 : > 3 setiap mapel
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 FORM : 09b 

LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN BERTANYA LANJUTAN

Nama Pratikan : ........................Tanggal :  ....................
Bidang Studi/Kelas : ..............................................................
Sekolah : ...............................................................
Materi : .................................................................
Kompetensi Dasar : ..............................................................

     Pengamat

.................................................
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5. Kondisi buku ( penataan dalam rak buku, fisik buku, dll).
a. Baik c. Kurang baik
b. Cukup baik d. Tidak baik

2. Pendayaagunaan perpustakaan (*proses)
a. Baik c. Kurang baik
b. Cukup baik d. Tidak baik

2. Ruang Kepala Sekolah

1. Luas ruang kepala sekolah
a. e” 21 m2 c. 12 m2 (4X2)m2
b. 16 – 20m2 d. 9 m2 (2X3)m2

2. Kesan umum kelayakan (kebersihan, kerapihan, dll) ruang
kepala sekolah
a. Layak
b. Tidak layak

5. Ruang Guru

1. Luas ruang guru sesuai dengan type sekolah
a. Standar
b. Tidak standar

2. Kesan umu  khalayak (kebersihan, kerapihan, dll) ruang guru
a. Layak
b. Tidak layak

6. Ruang ketrampilan / kesenian ( luas > 120 m 2)

1. Kelengkapan fasilitas mebeler
a. Sangat lengkap c. Cukup
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN DASAR
MENGAJAR

LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN BERTANYA DASAR

Nama Pratikan : ............................Tanggal : ......................
Bidang Studi/Kelas : ..............................................................
Sekolah : ..............................................................
Materi : ..............................................................
Kompetensi Dasar : ..............................................................

                                                                      Pengamat

................................................
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b. Lengkap d. Kurang
2. Kondisi ruang ketrampilan/ kesenian

a. Sangat baik c. Cukup
b. Baik d. Kurang

7. Ruang tata usaha

1. Luas ruang tata usaha
a. 42 m2 (6X7) m2 c.  30-35 m2
b. 36-42 m2 d. 24-29 m2

2. Kesan umum kelayakan ( kebersihan, ketrampilan, dll) ruang
tata usaha
a. Layak
b. Tidak layak

8. Kamar kecil

1. Rasio kamar kecil siswa terhadap rombel
a. 1 :1 c. 1 : 2
b. 1 : 1,5 d. 1 : > 2

2. Jumlah kamar kecil untuk guru dan kepala sekolah
a. 7 c. 3
b. 5 d. < 3

3. Kesan umum kelayakan (kebersihan, kerapihan, dll) kamar kecil
a. Layak
b. Tidak layak
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2. Non Akademik

1. Kejuaraan UKS dan lomba sejenis tingkat kab/kota tahun
terakhir
a. Juara 1 c. Juara 3
b. Juara 2 d. Juara >

 

 Apabila Anda menemukan temuan-temuan di sekolah yang dianggap 
penting  berkaitan dengan komponen kinerja sekolah, mohon 
dideskripsikan secara singkat 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Mengetahui
Sidoarjo,………………

Sidoarjo,……....…………
Kepala Sekolah Observer

........................................ ............................................
NIP.
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9. Lingkungan sekolah

1. Kesan umum lingkungan sekolah (keamanan, ketertiban,
keindahan, kekeluargaan, kerindangan = 6 K)
a. Mencapai 5-6 K c. Mencapai 1-2 K
b. Mencapai 3-4 K

10. Fasilitas pendukung (media / alat peraga)

1. Kondisi fasilitas air bersih / sanitasi
a. Baik c. Telpon, listrik
b. Cukup baik d. Tidak ada

2.  Fasilitas telekomunikasi, informasi, dan listrik
a. Telpon, internet, fax, listrik c. Telpon, listrik
b. Telpon, listrik, fax d. Listrik

3. Kelengkapan alat peraga/ media pembelajaran (OHP, wall chart,
Clip Chart, benda model, laptop, LCD, VCD, tape, TV, dll)
a. Lengkap c.Kurang lengkap
b. Cukup lengkap d. Tidak ada

D.  Pembiayaan

1. Sumber Dana

1. Total dana belanja sekolah rata-rata dalam 1 tahun
a. e” Rp 1 Milyar c. Rp 500 juta- Rp 799 juta
b. Rp 750 juta – 990 juta d. > Rp 500 juta

2. Jumlah sumber pendanaan sekolah (sebutkan di bawah
a. > dari 5 sumber c. 3 Sumber
b. 4-5 sumber d. 2 sumber
(sebutkan ...................................................................)
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4. Peringkat lomba-lomba keilmuan(olimpiade, lomba bidang
studi,dll) tahun terakhir pada tingkat kabupaten/kota
a. Peringkat 1 c. Peringkat 3
b. Peringkat 2 d. Peringkat diatas 3

2. Non Akademik

1. Jumlah kejuaraan yang dimenangkan tingkat kabupaten pada
tahun terakhir (ada bukti)
a. e”5 kejuaraan c. 1-2 kejuaraan
b. 3-4 kejuaraan d. Tidak pernah juara

3. Kepribadian

1. Kesan umum tentang etika/sopan santun siswa
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik

2. Kesan umum kedisiplinan siswa
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik

B. Aspek Prestasi Sekolah

1. Akademik

1. Persentase lulusan yang melanjutkan studi ketingkat SLTA
a. (91-100)% c. (70-79)%
b. (81-89)% d.  <70%

2. Persentase lulusan yang diterima di sekolah unggul
a. e”20% c. (10-14)%
b. (15-19)% d. <9%

 

 

 

 

 

 

~82~



Pedoman Program Pengalaman Lapangan

2. Penggunaan Dana

1. Alokasi anggaran dalam RAPBS untuk inovasi peningkatan
mutu pembelajaran
a. >35 % c. 15 %-25%
b. 25% - 35 % d.<15%

2. Alokasi anggaran dalam RAPBS untuk profesionalisme guru
a. >18% c. 10 %- 14%
b. 14% - 18% d. <10%

3. Alokasi anggaran dalam RAPBS untuk sarana dan prasarana
a. >32% c.18%-22%
b. 23%-31% d.>17%

4. Alokasi anggaran dalam RAPBS untuk pengembangan
manajemen
a. > 9 % c. 3% - 5 %
b. 6% - 8% d. <3%

5. Alokasi anggaran dalam RAPBS untuk kegiatan ekstrakurikuler
a. >10% c. 3% - 5 %
b. 6% - 9% d. <3%

3. Akuntabilitas Penggunaan Dana

1. Pertanggung jawaban administrasi sekolah dalam menggunakan
dana (observasi/ melihat dokumen)
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik

2. Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada
a. Dinas, komite sekolah,
b. 4-5 daru unsur diatas
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4. Kepemimpinan

1. Terobosan sekolah dalam pengembangan sekolah
a. Sangat tinggi c.Cukup tinggi
b. Tinggi d.Kurang tinggi

2. Tingkat kerjasama pimpinan sekolah dengan warga- sekolah
a. Sangat baik c. Cukup baik
b. Baik d. Kurang baik

3. Tingkat keterbukaan pimpinan sekolah dengan warga sekolah
a. Sangat baik c. Cukup baik
b. Baik d. Kurang baik

3. KOMPONEN OUTPUT

A. Aspek prestasi belajar siswa

1. Akademik

1. Rata-rata UAN 2 tahun terakhir(melihat dokumen)
a. e”7,5 c.6,5-7,9
b. 7,0-7,4 d.6,0-6,4

2. Peringkat NUAN pada tahun terakhir pada tingkat kabupaten/
kota
a. Peringkat 1 c.Peringkat 3
b. Peringkat 2 d.Peringkat diatas 3

3. Kecenderungan peningkatan nilai rata-rata UAN 3 tahun
terakhir
a. Naik lebih dari 1 digit c. Tetap
b. Naik d. Turun
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c. 3 dari unsur diatas orang tua, guru, siswa, dan warga sekolah
d. >3 unsur diatas

2. KOMPONEN PROSES

A.  Aspek Kurikulum dan bahan ajar

1. Kurikulum

1. Kurikulum yang digunakan pada saat ini
a. Kurikulum nasional plus
b. Kurikulum nasional

2. Kelengkapan dokumen kurikulum
a. Sangat lengkap c. Kurang lengkap
b. Lengkap d. Tidak Lengkap

2. Bahan Ajar

1. Jumlah referensi tiap mata pelajaran yang dimiliki oleh guru,
selain buku paket untuk siswa (minimal wawancara dengan 5
guru)
a. e”3 buku c.1 buku
b. 2 buku d. tidak punya

2. Penggunaan alat peraga / media belajar untuk setiap topik yang
diajarkan (minimal wawancara dengan 5 guru)
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak Pernah

3. Buku Siswa

1. Jumlah buku buku pegangan siswa tiap mata pelajaran
a. e”3buku c. 1buku
b. 2 buku d. Tidak ada
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D. Aspek manajemen dan kepemimpinan

1. Perencanaan

1. Memiliki rumusan visi/misi sekolah
a. Ya
b. Tidak

2. Memiliki rencana pengembangan sekolah
a. Ya
b. Tidak

3. Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan RPS
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah

2. Implementasi program

1. Tingkat keterlaksanaan program
a. 91%-100% c. 70%-80%
b. 81%-90% d. <70%

2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam implementasi program
a. Sangat tinggi c.  Kurang tinggi
b. Baik d. Rendah

3. Pengawasan

1. Pelaksanaan internal evaluasi oleh kepala sekolah tentang
kinerja sekolah
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah

2. Pelaksanaan supervisi kelas oleh kepala sekolah kepada guru
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
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2. Siswa mendapat LKS untuk setiap mata pelajaran
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak Pernah

3. Setiap siswa memiliki buku referensi untuk setiap mapel,diluar
buku pegangan paket
a. e” 3 buku c. 1 buku
b. 2 buku d. Tidak ada

B. Aspek PBM

1. Kesiapan Guru

1. Kehadiran guru dalam mengajar
a. 91%-100% c. 70%-80%
b. 81%-90% d. <70%

2. Apakah guru memiliki Rencana Pembelajaran dalam mengajar
(observasi minimal 5 guru)
a. >50%
b. <50%

2. Pengelolaan Kelas

1. Kehadiran siswa
a. 91%-100% c. 70%-80%
b. 81%-90% d.<70%

2. Pengelolahan kelas untuk proses belajar mengajar diatur :
a. Didalam kelas dan diluar c. didalam kelas

Kelas diatur sesuai    dengan tempat
Kebutuhan    duduk tetap

b. Didalam  kelas diatur d. Tidak perna ada
Sesuai kebutuhan    perubahan tempat Duduk
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3. Metodologi Pengajaran

1. Variabilitas penggunaan strategi pembelajaran di kelas
a. Sangat variatif c. Kurang variatif
b. Variatif d. Tidak variatif

2. Antusiasme siswa dalam pembelajaran
a. Sangat antusias c. Kurang antusias
b. Antusias d. Tidak antusias

4. Penggunaan Media Pembelajaran

1. Intensitas penggunaan multimedia
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah

C. Aspek Penilaian

1. Kesiapan guru

1. Prosentase administrasi hasil penilaian pembelajaran  per mata
pelajaran dalam 1 semester (melihat dokumen) untuk 5 guru
a. >50%
b. <50%

2. Pelaksanaan Penilaian

1. Intensitas pelaksanaan penilaian sesuai dengan pokok bahasan/
KD (melihat dokumen) untuk 5 guru
a. Sangat tinggi c. Sedang
b. Tinggi d. Rendah

2. Variasi penggunaan model penilaian
a. Sangat bervariasi c. Kurang bervariasi
b. Bervariasi d. Tidak bervariasi
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LEMBAR OBSERVASI

KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI

Nama Pratikan :  ..................... Tanggal  :  .................
Bidang Studi/Kelas :  ...................... Sekolah : ...................
Materi :  ................................................................
Kompetensi Dasar :  ................................................................
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diperlukan sesuai tugas di dalam masing-masing LKS.
5. Sementara siswa bekerja, guru dapat menulis judul kegiatan

siswa di papan tulis, yaitu:
a. Kotorkah udara disekitarku?
b. Apa penyebab polusi udara?
c. Dan bagaimana dampak polusi udara terhadap suhu bumi?

6. Setelah selesai kegiatan pengumpulan data, guru membimbing
siswa membuat laporan berupa poster, yang kemudian
ditempelkan di papan tulis di bawah judul yang sesuai.

7. Bila waktu masih tersedia, guru dapat meminta juru bicara
masing-masing kelompok untuk menjelaskan maksud
posternya.

Kegiatan Penutup (20 menit)

Pada bagian akhir, guru memantapkan pemahaman siswa dengan
membuat rangkuman materi tentang penyebab polusi udara dan
dampaknya bagi suhu bumi. Guru dapat juga menayangkan
transparansi kandungan asap rokok sambil memberi sedikit
penjelasan tentang bahaya rokok.
Pada bagian penutup ini, guru juga mengajak siswa untuk
menganalisis langkah-langakah pembelajaran yang sudah
ditempuh, dikaitkan dengan sintaks PBI.

Contoh: Lembar Kerja Siswa(LKS)
Untuk Kelompok A :

Topik : Bagaimana kualitas udara disekitar kita?
Tujuan :

Siswa melakukan percobaan untuk menemukan jawaban tentang
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Pengamat

..............................
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menerapkan struktur think-pair-share untuk menemukan ide
pokok yang terdapat didalam berita tersebut.

2. Berdasarkan ide pokok yang mereka temukan, guru menulis
judul pembelajaran di papan tulis, yaitu Polusi Udara.

3. Guru bersama siswa mendiskusikan pengertian polusi udara
kemudian pengertian ini ditulis di bawah judul.

4. Siswa diminta sekali lagi untuk membaca berita dari guntingan
koran tadi. Siswa diminta merumuskan pertanyaan tentang
polusi udara.Guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan siswa,
sehingga pertanyaan yang muncul adalah : (1) Bagaimana
kualitas udara disekitar kita? (2) Apa  penyebab polusi udara?
(3) Apa dampak polusi udara terhadap suhu bumi?

5. Semua pertanyaan tersebut ditulis di papan tulis setelah diajukan
oleh siswa.

Kegiatan Inti (60 menit)

1.  Katakan kepada siswa bahwa saat seksrang mereka akan belajar
melalui percobaan untuk menemukan jawaban atas
pertanyaannya.

2. Guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok terdiri 4-5
orang. Jadi jumlah kelompok tiga buah atau kelipatan tiga,
sesuai dengan jumlah pertanyaan yang harus dijawab.
Kelompok tersebut diberi nama kelompok A, B, C. Bila lebih
dari tiga kelompok, namakan dengan A-1, B-1, C-1 dan
seterusnya.

3. Kepada masing-masing kelompok A, B, C masing-masing
dibagikan LKS dengan tugas yang berbeda-beda.

4.  Guru membimbing siswa melakukan pengumpulan data yang
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LEMBAR OBSERVASI

KETERAMPILAN MENJELASKAN

Nama Pratikan :  ...................... Tanggal   :  ...................
Bidang Studi/Kelas :  ......................  Sekolah  :  ..................
Materi :  ..............................................................
Kompetensi Dasar :  .............................................................
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Proses:
1. Siswa dapat melakukan percobaan untuk menemukan sumber

pencemaran udara.
2. Siswa dapat melakukan percobaan untuk menguji pengaruh

pencemaran terhadap bumi.

III. Model Pembelajaran/Strategi Belajar

1. Model pembelajaran berdasarkan masalah.
2. Strategi belajar menggaris bawahi.
3. Pembelajaran kooperatif tipe  think-pair-share.
4. Metode resitasi.

IV. Sumber Pelajaran

Guntingan koran berupa artikel dan foto-foto tentang polusi air
dan polusi tanah ; transparansi kandungan asap rokok.

V. Alat dan Bahan

 Seperti tercantum pada LKS,meliputi : selotip kertas, kaca
pembesar, kapas, gunting, karton manila, lilin, korek, tabung
erlenmeyer, termometer, koran bekas, kertas HVS, plastisin/
sumbat erlenmeyer yang berlubang satu.

VI. Kegiatan Belajar Mengajar

Persiapan :
Guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan
jumlah masing-masing seperti yang tercantum dalam LKS.
Kegiatan Awal (10 menit)
1. Siswa diminta untuk mencermati berita dari guntingan koran

dan foto-foto lingkungan yang dibagikan. Mereka diminta
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 Form : 11a 

Contoh Rencana Pembelajaran (RP)
Untuk Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem
Based Instructional/PBI)

RENCANA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan        : SMA
Bidang Studi                 : Biologi
Bahan Kajian               : Pencemaran
Materi Pokok               : Lingkungan
Sub Materi Pokok            : Kualitas udara penyebab dan dampaknya
Kelas/Semester             : 1 /  2
Alokasi                         : 2 jam pelajaran
I. Kompetensi Dasar

Siswa mampu melakukan pengamatan dan melaporkan hasil
pengamatannya untuk memahami dan mengaplikasikan konsep
pencemaran udara.

II. Indikator

Produk :
1. Siswa dapat menjelaskan sumber pencemaran udara.
2. Siswa dapat menarik kesimpulan tentang kualitas udara di

sekitarnya berdasarkan data hasil pengamatannya.
3. Siswa dapat menjelaskan pengaruh pencemaran udara bagi

bumi.
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                                                  Pengamat

..........................................

LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP

PELAJARAN

Nama Pratikan :  ......................... Tanggal  :  .................
Bidang Studi/Kelas :  ......................... Sekolah  :  .................
Materi :  .............................................................
Kompetensi Dasar :  .............................................................
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 Form : 10b 

CONTOH SINTAKS ( LANGKAH-LANGKAH ) MODEL
PEMBELAJARAN LANGSUNG
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 Form : 10a 

CONTOH SINTAKS ( LANGKAH-LANGKAH ) MODEL
PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH
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Pengamat

............................................
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LEMBAR OBSERVASI
KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP

PELAJARAN

Nama Pratikan :  .......................Tanggal  :  ....................
Bidang Studi/Kelas :  .......................Sekolah  :  ....................
Materi :  .............................................................
Kompetensi Dasar :  .............................................................

Pengamat

........................................
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LEMBAR OBSERVASI
MEMBIMBING DISK USI KELOMPOK KECIL

Nama Pratikan :  ..................... Tanggal  :  ....................
Bidang Studi/Kelas :  .....................  Sekolah  :  ....................
Materi :  ...............................................................
Kompetensi Dasar :  ...............................................................
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Pengamat

..................................
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kualitaas udara disekitar kita.
Apa yang anda perlukan :
1. satu rol plakban kertas;
2. sebuah gunting;
3. sebuah kaca pembesar;
4. segumpal kecil kapas.
Apa yang anda lakukan ;
Kegiatan – 1 :

Gunakan kapas untuk menghapus permukaan meja sepanjang 30
cm x 5 cm. Amati warna kapas sebelum dan sesudah anda gunakan
untuk menghapus meja.
Bagaimana warnanya ?
Kegiatan – 2 :

Guntinglah plakban kertas sepanjang 2 cm. Amatilah dengan lup/
lensa permukaannya yang berperekat. Kemudian tempelkan
plakban itu di atas permukaan daun, kemudian lepas kembali. Apa
yang menempel pada permukaan perekat plakban? Amati dengan
menggunakan lup. Diskusikanlah : Apa penyebab warna pada
kapas maupun permukaan plakban itu, dari mana asalnya ?
Berfikir kritis :
Apa hubungan benda-benda itu dengan kualitas udara ?
Tuliskan kesimpulan anda tentang kualitas udara, kemudian
buatlah poster untuk menunjukkan dan mengingatkan orang
tentang kualitas udara itu.
Untuk kelompok B :

Topik : Apa penyebab polusi udara ?
Tujuan :

Siswa melakukan percobaan untuk menemukan jawaban tentang
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III. Metode Pembelajaran :

• Diskusi
• Penugasan

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan Awal:

• Siswa mengumpulka tugas yang diberikan seminggu
(pertemuan) sebelumnya tentang legenda gempa bumi di
daerahnya

• Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari
4-5 orang.

• Siswa dalam kelompo mengamati gambar (gunting koran)
tentang bangunan/benda –benda yang rusak akibat gempa bumi
(gambar tidak harus seragam)

• Siswa mengemukapkan hasil pengamatan (dari gambar tesebut)
tentang jenis-jenis kerusakan akibat gempa, menemukan lokasi
gempa pada peta  atau atlas dan menemukan ciri-ciri bangunan
yang tahap terhadap gempa.

Kegiatan Inti

• Guru menceritakan legenda tentang sebab-sebab terjadinya
gempa bumi, yang diperoleh dari orang tua atau kakek/
neneknya.(catatan : tugas ini diberikan satu minggu sebelumnya,
dengan contoh model  sebgai berikut : Menurut penduduk Ti-
bet yang tinggal di kaki Pegunungan Himalaya, Setelah bumi
diciptakan Tuhan, kemudian diletakkan diatas punggung seekor
katak.Bila katak tersebut menggerakkan  kepala atau kakinya
maka bumi akan bergetar dan terjadilah gempa bumi.

• · Siswa mengidentifikasikan dan menciptakan secara
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penyebab polusi udara.
Apa yang anda perlukan :
1 segumpal kertas bekas/koran;
2 sebuah korek api;
3 sebatang lilin;
4 sebuah botol atau lempengan kaca/piring.
Apa yang anda lakukan :
Kegiatan – 1 :

Ambilah segumpal kertas bekas/koran, letakkan di atas tatakan
yang tahan panas, misalnya di lantai. Kemudian bakarlah. Amati
semua zat yang keluar. Gunakan semua indera yang mungkin.
Kemana zat-zat yang muncul itu pergi?
Kegiatan – 2 :

Nyalakan lilin, amati zat apa saja yang keluar dari lilin itu.
Letakkan lempengan kaca atau botol di atas nyala lilin itu apa
yang menempel pada kaca itu ? kemana zat-zat tersebut pergi
setelah dibakar ?
Diskusikanlah :

Sehari-hari pembakaran kertas bekas mewakili peristiwa apa di
masyarakat ? Begitu pula pembakaran lilin mewakili peristiwa
apa di masyarakat ?
Berfikir kritis :

Berdasarkan pada jawaban anda itu, apa yang menjadi sumber
utama pencemaran udara ? Tulislah kesimpulan anda tentang
sumber pencemaran udara dan nama-nama zat pencemarnya,
kemudian buatlah poster untuk menunjukkan dan mengingatkan
orang tentang sumber pencemaran udara itu.
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CONTOH RPP SMP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas/Semester : VII/1
Pertemuan Ke : 1
Alokasi waktu : 2X 40 menit
Standar Kompetensi :
1. Memahami lingkungan kehidupan manusia
Kompetensi Dasar :
1.1 Kemampuan mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi

dan proses pembentukannya
Indikator :
-    Mendeskripsikan faktor-faktor dan penyebab terjadinya gempa

bumi dan akibat yang ditimbulkan

I. Tujuan Pembelajaran

• Siswa dapat menjelaskan perbedaan da jenis-jenis gempa bumi
• Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor terjadinya gempa bumi
• Siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi
• Siswa dapat menjelaskan berbagai akibat yang timbul sebagai

akibat gempa bumi
• Siswa dapat menunjukkan contoh kerusakan akibat gempa bumi

II. Materi Ajar (Materi Pokok): Gempa Bumi (Bentuk
Muka Bumi)

~117~



Priyanto Widodo, Wartoyo, Artono

Untuk kelompok C :

Topik :

Bagaimana pengaruh pencemaran udara terhadap suhu bumi ?

Tujuan

Siswa melakukan percobaan untuk menemukan jawaban tentang
pengaruh polusi udara terhadap suhu bumi

Apa yang anda perlukan
1. Satu buah tabung Erlenmeyer
2. Dua buah ternometer batang
3. Sebuah sumber Erlenmeyer berlubang satu .

Apa yang anda lakukan
Kegiatan – 1

Bacalah kutipan berikut : Zat-zat pencemar berupa asap, debu,
dan sebagainya akan masuk ke atmosfir, bergabung dengan kabut
sehingga terbentuklah lapisan transparan seperti kaca yang
melingkupi bumi kita.Pada lapisan itu cahaya mataharu dapat
masuk dengan leluasa , tetapi setelah dipantulkan oleh permukaan
bumi tidak dapat kembali ke atmosfir.
Kegiatan – 2

Ambillah sebuah Erlenmeyer, tutup dengan sumbatnya, kemudian
tancapkan ternometer dilubang sumbatnya.Usahakan agar ujung
reservoir ternometer berada didalam lubang tabung
Erlenmeyer.Ambil termometer lain  yang sama, kemudian letakkan
erlemeyer yang bertermometer dan termometer yang satunya
berdampingan di tempat yang terkena matahari .bandingkan suhu
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yang ditunjukkan oleh kedua termometer itu setelah 30 menit.
Diskusilah :

Mengapa suhu yang ditunjukkan oleh kedua termometer  berbeda
? Yang mana yang lebih panas ?
Berpikir krisis :

Apa hubungan kaca pada Erlenmeyer dengan polutan di udara ?
Bagaimana pengaruh polutan terhadap suhu dibumi ?
Tulislah kesimpulan anda tentang pengaruh polusi terhadap suhu
bumi.
Buatlah poster untuk menunjukkan pengaruh solusi terhadap suhu
bumi.
Pernahkah kamu mendengar istilah green house effect ? Apa
hubungan dengan percobaan yang kamu lakukan ?

VII.Evaluasi

Evaluasi terhadap kemampuan siswa dapat dilakukan selama
proses  untuk melihat aspke kerjasama, ketrampilan menggunakan
dan merangkai alat serta hasil berupa poster.

             ………………………….
       Mengetahui            Guru Mata Pelajaran
    Kepala Sekolah

………………………..         ………………………….
*sumber : Muslimin Ibrahim, 2005 : 51
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Contoh Rencana Pembelajaran (RP)
Untuk Model Pembelajaran Langsung/Direct Instruction (DI)

RENCANA PEMBELAJARAN
Satuan pendidikan : SMP dan MTs.
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelas : VII
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit
Standard Kompetensi : Mampu membaca dan memahami
ragam teks non sastra dengan berbagai cara membaca,
membacakan teks orang lain, membaca teks pengumuman,
membaca menandai, membaca cepat, membaca table/diagram,
membaca teks percakapan, membaca  intesif dan ekstensif ragam
teks, dan menemukan gagasan pokok isi suatu teks.
Materi Pokok : Teks Bacaan
I. Kompetensi Dasar

Membaca dan menemukan gagasan utama

II. Indikator

Mampu mengungkapkan gagasan utama tiap paragaraf.
Mampu mengungkapkan rincian dari tiap paragaraf

III. Model Pembelajaran : Model Pembelajaran Langsung

VI. Sumber Pengajaran

LKS KD 3.8  : Menemuhkan Gagasan Utama dan kuncinya
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Udin S.Winataputra.2001.  Model-Model Pembelajaran
Inovatof.Jakarta: Pusat Antar Universitas. Dirjen Dikti.

Depdiknas. 2004.Pola Pengembangan Kurikulum Pendidikan
Tenaga Kependidikan Jenjang S1.Jakarta: Depdiknas.
Dikti P2TK & KPT.
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LP1 KD 3.8   : Menemuhkan  Gagasan   Utama   dan   Kuncinya
          (tertulis)

LP2 KD 3.8 : Menemuhkan    Gagasan   Utama   dan   Kuncinya
         (kinerja)

V. Alat dan bahan :

Sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan pada buku siswi
halaman terkait serta LKS dan lembar penilaian terkait.

VII. Langkah Pembelajaran

A. Pendahuluan(+/- 15 menit)

1. Memotivasi siswa dengan menulis satu paragraph pendek yang
diambil dari LKS1 KD3.8 :Menemuhkan Gagasan Utama,
misalnya :

Pulau Gunung Berapi
Sebuah pulau baru dapat berbentuk  apabila sebuah gunung
berapi di bawah samudra meletus.Lava dari gunung berapi itu
muncul diatas permukaan air dan membentuk sebuah gundukan
tanah baru.Area  tanah baru itu dinamakan pulau gunung
berapi.Pulau baru ini sangat panas saat baru berbentuk, namun
pulau itu segera menjadi dingin (fase 1)

2. Siswa ditugasi menemuhkan gagasan utama paragraph
itu.Beberapa siswa yang mengakat tangan diminta untuk
menulis jawabanya dipapan tulis dan membacakannya didepan
kelas (fase 1)

3. Berikan kesempatan kelas memberi respon atas jawaban yang
diitulis  temanya itu dan guru belum menunjukkan jawaban
yang benar tetapi mengatakan : Hari ini  kita akan belajar
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bagaimana menemuhkan gagasan utama sebuah paragraph
(fase1)

B. Inti (+/- 60 menit)

Siklus Pertama

1. Menyajikan pengetahuan deklartif tentang konsep paragaraf,
topik , gagasan utama, rincian pendukung, gagasan utama yang
dinyatakan dengan pengacu pada penjelasan konsep terkait di
LKS 1 KD 3.8 : Menemukan Gagasan Utama halaman 1, 2 , 3
pada buku siswa atau referensi lain yang sesuai .(Fase 2)

2. Membagikan LKS1 KD3.8 : Menemuhkan Gagasan Utama,
satu LKS tiap siswa dan membimbing siswa membaca LKS itu
untuk menemukan dan memahami pengertian konsep-konsep
diatas(Fase3)

3. Mencek apakah siswa telah memahami konsep-konsep itu
dengan mengajukan pertanyaan lisan dan dapat mengacu pada
LP 1 KD 3.8 : Menemuhkan Gagasan Utama (Fase 4)

Siklus Kedua

4. Mendemonstrasikan pengetahuan prosedurak untuk
menemuhkan gagasan utama paragraf yang ditulis dengan
mengikut langkah-langkah di h1 LKS 11 KD 3.8 dan mengacu
pada Kunci LKS KD3.8 h2 serta menulis jawaban itu di LKS 1
KD 3.8 h.2 (Fase 2)

5. Siswa diminta menyakin jawaban itu di LKS 1 KD 3.8h.2 (fase
2)

6. Membimbing pelatihan menemuhkan gagasan utama paragraf
dengan meminta siswa mengerjakan

7. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik dengan
mengacu pada Kunci LKS KD3.8.h4(Fase 4)
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kinerja dari guru yang sedang anda amati tersebut.Jawab juga
pertanyaan-pertanyaan umu tentang pelajaran tersebut pada bagian
bawah format ini.Karena kebanyakan pelajaran berbasis masalah
memerlukan waktu beberapa hari atau seminggu, maka dapat
diperlukan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan format ini.

Perencanaan :

Apakah keterampilan yang dipilih diajarkan sesuai ? ___________
Secara keseluruhan apakah persiapan guru baik ? ______________
Apakah analisis tugas yang telah dilakukan guru baik ? _________

Keseluruhan Perencanaan

Apa yang paling anda sukai tentang cara pelajaran itu direncanakan
atau diorganisasi ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Apakah yang dapat diperbaiki
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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8. Sebagai pelatihan lanjutan siswa diminta memilih satu paragraf
dari buku mereka dan ditugasi untuk menemuhkan gagasan
utama paragraf tersebut

C. Penutup

Sebagai persiapan pertemuan berikutnya, guru memberi tugas
siswa mempelajari Gagasan Utama yang tidak dinyatakan LKS 1
KD 3.8h.2 dan mencoba menemukan topik, rincian pendukung,
dan gagasan utama paragraf kedua Pulau Gunung Berapi sebagai
PR.

VII.Penilaian

Penilaian berbasis kelas tentang materi utama yang mencakup
dalam rencana pembelajaran ini dapat dilakukan dengan
menggunakan alat-alat penilaian berikut ini
(Fase 5)

1. Tertulis
Siswa dikenai kuis individual dengan LP1KD3.8 : Menemuhkan
Gagasan Utama yang dilengkapi kunci

2. Kinerja
Penilaian kinerka dapat dilakukan dengan LP2 (KD 3.8)
Menemuhkan Gagasan Utama yang dilengkapi kunci

3. Hasil Karya Siswa
Penilian hasil karya siswa dapat dilakukan dengan paragraf-
paragraf  yang  mengandung gagasan utama yang dinyatakan
dan gagasan utama yang tidak dinyatakan

4. Penugasan/Proyek
Siswa dapat ditugasi untuk mencari contoh-contoh paragraf
dengan gagasan utama yang dinyatakan dan gagasan utama yang
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tidak dinyatakan

5. Portofolio
Karya-karya terbaik siswa tentang cakupan RP 15 KD 3.8 :
Teks Bacaan dapat disimpan dalam portofolio individual

...........................,..........................
       Mengetahui             Guru Mata Pelajaran
    Kepala Sekolah

........................................           ........................................

*Sumber : Tim Pengembang LPMP Jawa Timur dan TIM
Pengembang PSMS, 2004 : 89

FORMAT  PENGAMATAN
PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH
DALAM PENGAJARAN MIKRO ATAU KELAS

Tujuan : Format ini menggarisbawahi aspek-aspek penting suatu
pelajaran pelajaran berbasis masalah. Format ini dapat digunakan
untuk mengamati teman sejawat dalam suatu laboraturium
pengajaran mikro atau seorang guru yang sedang mengajar
kelas.Format ini dapat digunakan untuk mengakses suatu pelajaran
yang telah anda ajarkan dan direkam video
Petunjuk : Pada saat Anda mengamati pelajaran tersebut,
periksalah kategori yang anda yakin mendeksripsikan tingkat
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singkat legenda yang diketahui tentang peristiwa bumi.
• Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, dan setiap

kelompok diminta untuk mengerjakan tugas sebagai berikut
  Menyimpulkan konsep gempa bumi, dengan menjawab

pertanyaan berikut:
 Orang mengatakan terjadinya gempa bumi bila:......................
 Membedahkan jenis-jenis gempa bumi (hasil diskusi) setelah

membaca buku teks (buku pelajaran), antara lain gempa
elektronik, gempa vulkanik dan gempa runtuhan

 Mengungkapkan hasil penilaian atau pengamatannya tentang
daya tahan gedung sekolahnya terhadap gempa bumi
- Gedung sekolah tidak rusak bila terjadi gempa, alasan

............................
- Sekolah sedikit rusak bila terjadi gempa alasan

..........................
- Gedung sekolah roboh bila terjadi gempa alasan

.....................
 Mengungkapkan berbagai pilihan/alternatif penyelamattan bila

terjadi gempa, melalui cerita berikut
 Anda beserta kakak, adik, ayah, ibu pada pukul 16.00 sedang

santai nonton TV.Tiba-tiba terjadi gempa yang cukup kuat.Apa
yang akan anda lakukan ?

 Menemukan jenis kerusakan dan perubahan bentuk muka
bumi akibat gempa bumi, dengan mengisi tabel berikut.
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3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................

5. Nama Alat :....................................................................................
Kelebihan:
1.......................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
Kelemahan
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................

6. Nama Alat :...................................................................................
Kelebihan  :
1.......................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
Kelemahan
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................

~134~



Pedoman Program Pengalaman Lapangan

• Setiap kelompok merencanakan kegiatan hingga laporan selesai
• Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompok dan

ditanggapi oleh kelompok lain.
Kegiatan Akhir

• Siswa melakukan refleki, dalam bentuk, membuat kesimpulan
pengetahuan baru yang diperoleh dari pembelajaran tadi

• Siswa menyanyikan lagu “Ebiet G Ade “ yang judulnya Berita
Kepada Kawan” (derita akibat kekacauan alam)

VI. Alat Sumber Belajar

• Peta/atlas
• Buku teks/buku pelajaran
• Legenda gempa bumi penduduk Tibet
• Tabel Isian
VII. Penilaian

1. Penugasan : Membuat cerita tentang legenda gempa bumi di
daerahnya
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2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................

3. Nama Alat :...................................................................................
Kelebihan:
1.......................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
Kelemahan
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................

4. Nama Alat :..................................................................................
Kelebihan:
1.......................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
Kelemahan
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
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Kriteria penilaian

Tidak sesuai 1
Skore Nilai ( Nilai perolehan x bobot ) + ( Nilai perolehan x bobot ) = 30
Skore Anak ( Nilai perolehan x bobot ) + (Nilai perolehan x bobot )  = 10

3
Test Uraian skor bobot
1. Sebutkan 2 hal penyebab terjadinya gempa bumi
2. Sebutkan 3 jenis gempa bumi
3. Sebutkan 3 jenis kerusakan yang diakibatkan dari adanya gempa

bumi
Skor nilai (NP x boot ) + (NP x bobot) + (NP x bobot) =30
Skor anak (NP x boot ) + (NP x bobot) + (NP x bobot) = 10

3
Ungkapkan, bagaimana perasaan kalian jika suatu saat terjadi
gempa bumi dan diantara saudara ada yang meninggal

~121~

Pedoman Program Pengalaman Lapangan

Tugas 4

Tuliskan kelebihan dan kelemahan dari alat komunikasi yang kamu
ketahui !
Isilah tabel dibawah ini.Cukup kamu tulis 5 jenis alat komunikasi
saja
1. Nama Alat :...............................................................................

Kelebihan  :
1........................................................................................................
2..............................................................................................................
3..........................................................................................................
4.............................................................................................................
5..................................................................................................
Kelemahan
1.....................................................................................................
2..............................................................................................................
3....................................................................................................................
4......................................................................................................
5..........................................................................................................

2. Nama Alat :...............................................................................
Kelebihan  :
1.......................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
Kelemahan
1........................................................................................................................................
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Contoh RPP SMA

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Semester : X/I
Pertemuan ke : I
Alokasi ke : 2 jam pelajaran
Alokasi Waktu : Memahami hakikat biologi sebagai ilmu
Standar Kompetensi : mengidentifikasi ruang lingkup biologi
Indikator :
-  Menjelaskan arti ilmu biologi
- Menjelaskan karakteristik ilmu biologi sebagai ilmu

pengetahuan
- Menjelaskan kaitan biologi dengan lingkungan, teknologi dan

masyarakat
- Menganalisis manfaat belajar biologi bagi dirinya dan

masyarakat

I. Tujuan Pembelajaran

-   Siswa mempunyai pemahaman biologi
- Siswa mempunyai wawasan bahwa biologi terdiri dari proses

dan produk
- Siswa menjelaskan hubungan biologi dengan lingkungan,

teknologi dan masyarakat
- Siswa memberi contoh teknologi yang berbasis biologi
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.......................................................................................................
Tugas 3

Setelah kamu mengetahui alat teknologi tentu kamu sudah
membaca dan mendengarkan tentang teknologi alat
komunikasi.Pernahkah kamu berkomunikasi ?
Tentu saja pernah, sekarang kamu tuliskan nama alat komunikasi
dibawah ini.

• Dari tabel yang kamu tuliskan, alat komunikasi jenis apa saja
yang sering dilakukan dirumah ?
..........................................................................................................................................

• Alat komunikasi apa yang paling sering digunakan disekolah ?
Mengapa...............................................................................................

• Alat komunikasi apa yang hampir tidak pernah kita temui ?
Mengapa........................................................................................
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- Siswa menjelaskan kasus yang dapat membedakan pemecahan
masalah yang didasari biologi dan tidak didasari pemahaman
biologi

- Siswa menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi
pada peristiwa sehari-hari akibat kurangnya pemahaman biologi

II. Materi Ajar :

-   Arti biologi, karakteristik biologi yaitu produk
- Biologi sebgai dasar teknologi
- Hubungan biologi dengan lingkungan dan masyarakat
- Manfaat biologi dari dirinya dan masyarakat

III. Metode Pembelajaran:

-  Diskusi
- Ceramah
- Mencari informasi
- Tanya Jawab
- Presentasi

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

A. Kegiatan awal (10 menit)

Siswa digali pemahaman yang tidak dimilki dengan tanya jawab
dan diskusi  tentang apa yang telah dipelajari dalam biologi di
SMP

B. Kegiatan Inti (60menit)

•  Siswa diajak mendifinisikan dengan kalimatnya sendiri tentang
biologi
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VI. PENILAIAN

Tugas I

Tuliskan 10 macam jenis teknologi yang kamu ketahui

Tugas 2

Setelah selesai tugas pertama, kamu akan mengamati adakah
dirumahmu teknologi yang lebih modern ? tuliskan nama alat yang
ada dirumah !

Dari alat yang kamu tulis diatas, teknologi apa yang sering kamu
manfaatkan ?
........................................................................................
.......................................................................................................
Mengapa ? jelaskan !
...................................................................................................
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•    Siswa diskusi kelas tentang apa yang dikerjakan oleh seorang
ahli biologi

•   Siswa menyimpulkan karakteristik biologi berdasarkan hasil
paparan guru dan diskusi kelas

•    Siswa menyajikan informasi tentang hubungan biologi yang
dipelajarinya  dengan lingkungan, yaitu mengapa ada hutan
gundul, banjir, pencemaran lingkungan dan kaitannya dengan
ilmu biologi

•  Siswa menjelaskan peran biologi terhadap perkembangan
masyarakat, misalnya kecenderungan memilih sayuran dan
buah alami tanpa bahan berbahaya

•  Siswa diskusi tentang perkembangan bioteknologi yang
berdasar pada ilmu biologi

C. Kegiatan penutup (20menit)

•  Guru membuat kesimpulan dari kegiatan pada pertemuan I
ini

•  Guru melakukan test dengan memberi pertanyaan lisan kepada
siswa

•  Guru memberi tugas kepada siswi untuk mencari informasi
manfaat mempelajari biologi bagi dirinya dan masyarakat

V. Alat dan Sumber Belajar : Gambar poster tentang hewan,
alam, tumbuhan, contoh-contoh penemuan biologi informasi
tertulis dari media, buku perpustakaan, jika perlu,
mendatangkan nara sumber  (ahli biologi, dosen, dokter dll).
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• Tanya jawab dan memberikan contoh alat komunikasi
Kegiatan Inti

• Mengamati gambar jenis teknologi komunikasi
• Menempelkan gambar-gambar teknologi komunikasi masa lalu

dan masa sekarang yang digunakan oleh masyarakat
• Menjelaskan ciri teknologi komunikasi massa lalu dan masa

sekarang
• Membandingkan keunggulan teknologi komunikasi massa

sekarang dan masa lalu
• Mengujungi tempat teknologi transportasi masa sekarang yang

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekarang ini.
• Mengamati teknologi transportasi masa sekarang dan

pengalaman tentang transportasi modern saat ini
• Membuat laporan hasil kunjungan dan penjelasan dari pakar

transportasi.
Kegiatan Akhir
Mengerjakan LKS
Membuat salah satu alat komunikasi yang disukai, misalnya
: kentongan atau alat komunikasi yang lain sesuai selera
Mengunjungi dan menggunakan transportasi baru
Membuat laporan hasil kunjungan

V. ALAT DAN SUMBER BELAJAR

•  Gambar Alat Produksi, komunikasi dan transportasi
•  Buku IPS kelas IV Semester II
•  Lingkungan sekitar
•  Majalah / koran / media elektronik
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VI. Penilaian

A. Lisan

Penilaian ditekankan pada pemahaman pada pemahaman siswa
terhadap alur masalah yang didiskusikan dan pengetahuan
mereka terhadap materi baik pengetahuan yang telah dimiliki
maupun pengetahuan baru antara lain :

•  Apa yang dipelajari dalam biologi
•  Ruang lingkup biologi
•  Karakteristik biologi sebagai ilmu pengetahuan
•  Apakah proses sains
•  Apakah produk sains
•  Contoh-contoh proses dan produk sains
•  Menjelaskan peran biologi pada kelestarian lingkungan

(pencegahandan remediasi lingkungan tercemar)
•  Menjelaskan peran biologi terhadap perkembangan

masyarakat
•   Bagaimana peran biologi dalam memperedikasi menjelaskan,

mengontrol kegiatan

B. Contoh penilaian tertulis

1.  Soal essay
2.  Seorang ahli biologi meneliti tentang pencemaran logam berat

terhadap pertumbuhan cendawan.Berdasarkan kalimat di
atas, identifikasi objek, persoalan, dan tingkat organisasi
kehidupan yang mungkin terlibat.

3.  Seorang ingin mengamati pertumbuhan kecambah kacang
hijau dengan cahaya tanpa cahaya.Yang akan diamati dari
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masa lalu dan masa sekarang
- membandingkan jenis teknologi transportasi pada masa lalu

dan masa sekarang
- menceritakan pengalaman menggunakan teknologi transportasi

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

• Siswa dapat mendeskripsikan perkembangan teknologi
komonikasi

• Siswa dapat mendeskripsikan perkembangan teknologi
transportasi

II. METERI POKOK

Perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan tranparasi

III. METODE PEMBELAJARAN

• Metode Cermah
• Metode Penugasan
• Metode observasi/pengamatan
• Metode Diskusi
• Metode Demonstrasi

IV. LANGLAH PEMBELAJARAN

Kegiatan Awal

• Menggulang sepintas materi yang lalu yang berhubungan
dengan teknologi produksi

• Tanya jawab tentang teknologi komunikasi yang ada dirumah
• Tanya jawab tentang alat komunikasi yang bisa dimanfaatkan
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pertumbuhan kecambah adalah:Pertambahan panjang batang,
warna daun, arah gerak dan jumlah kecambah yang hidup.

4. Berdasarkan hal tersebut, proses apa saja yang harus
dilakukan oleh  seorang peneliti dari mulai perencanaan,
pelaksanaan, pelaporannya

5. Data yang diperoleh berupa data apa ? Kualitatif atau
kuantitaitif ? Jelaskan.

Pedoman penskoran-penskoran
Objek = cendana kelompok fungsi nilai 1
Persoalan : pencemaran lingkungan  nilai 1

     Pertumbuhan dan perkembangan nilai 1
Tingkat organisasi kehidupan : tingkat organisasi nilai 1

           Maksimum score nilai 4
Proses : Pencemaran

- Membuat hipotesa
- Menentuhkan variabel
- Variabel tetap
- Variabel percobaan
- Menentuhkan data yang akan dicatat
Pelaksanakan

- mengamati
- Mencatat data dalam tabel
- Mengelompokkan data
Pelaporan

- organisasi data
- Kesimpulan
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- Sesuai atau tidak sesuai hipotesis

Sidoarjo, ............................
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru

.................................... .............................................
*Sumber : dari Bahan Sosialisasi KTSP Diknas 2007

Contoh RPP SD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas/Semester :  IV/2
Pertemuan ke :  2
Waktu :  6 X  Pertemuan
Standar Kompetensi :
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan propinsi
Kompetensi Dasar :
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan

transportasi serta pengalaman menggunakannya
Indikator :
-   membandingkan alat-alat teknologi komunikasi yang digunakan

masyarakat setempat pada masa lalu dan masa kini
- menunjukkan cara penggunaan alat teknologi komunikasi pada
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4........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................

Tugas 5

Tugas ini akan lebih menarik lagi, karena berhubungan dengan
transportasi.
Transportasi apa yang paling disenangi (favorit) di daerahu saat
ini ?
......................................................................................................................................................

Mengapa ? Jelaskan !
Mengapa kita harus menggunakan alat transportasi ?
......................................................................................................................................................

Sekarang tuliskan jenis transportasi di bawah ini

Dari jenis transportasi di atas jenis transportasi apa yang paling
sering kamu gunakan?
Mengapa ?
...............................................................................................................
Jenis transportasi apa yang tidak pernah kamu jumpai di daerahmu
...........................................................................................................
Mengapa ?
.....................................................................................................
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Mengapa
..........................................................................................................
Jenis transportasi yang paling banyak di daerahmu adalah

Sekarang kamu tuliskan kelebihan dan kekurangan 3 jenis alat
transportasi yang kamu ketahui !
1. Nama Alat :..................................................................................

Kelebihan  :
1.......................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
Kelemahan
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................

2. Nama Alat :....................................................................................
Kelebihan  :
1.......................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
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Kelemahan
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................

3. Nama Alat :....................................................................................
Kelebihan  :
1.......................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
Kelemahan
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................

Tugas 6 :

1. Apa yang terjadi bila anda perkembangan teknologi ?
2. Bagaimana perasanmu bila tidak ada alat komunikasi pada

zaman sekarang ini
3. Bagaimana pendapatmu tentang perkembangan trasnportasi

sekarang ini
4. Apa usaha yang kamu lakukan bila suatu saat alat modern yang
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pernah kita alami mengalami gangguan ?
5. Apa alat yang akan kamu ciptakan jika kamu sudah mampu

atau sudah dewasa ?

Jawaban

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

Kunjungan
Carilah teman sebanyak 10 orang dan cari pendamping orang tua
atau guru
Kemudian jadwalkan kamu akan menikmati alat transportasi yang
kalian senangi saat ini
Buatlah laporan !

Mengetahui
.........,............................
Kepala Sekolah Guru

...................................... .....................................
*sumber : Bahan Sosialisasi KTSP Diknas 2007
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