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KATA PENGANTAR 

 

Di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA, 

Program Pengalaman Lapangan Kependidikan (PPLK) merupakan mata kuliah praktik 

dengan bobot 4 SKS. PPLK  menjadi aktivitas akademik dalam kerangka menguji dan 

mematangkan kompetensi praktikan sebagai calon guru dalam kiprah nyata di lapangan. 

Melalui PPLK, praktikan diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran sebagai tugas profesional, yang mengaktualisasikan hasil  

pembelajaran di kampus. 

PPLK adalah suatu momentum untuk menguji dan mengasah kemampuan praktikan 

yang telah memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk menjadi calon 

guru. PPLK diharapkan mampu memberi tempat dan waktu bagi  praktikan dalam 

mengimplementasikan khazanah ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan di 

jurusan masing-masing dalam wujud praktik nyata mengajar di sekolah. Praktikan terlibat 

langsung dengan dunia pendidikan sehingga berkesempatan mengasah, mematangkan, 

dan memapankan diri dalam segala ranah untuk siap menjadi calon guru ketika mereka 

telah lulus studi dengan beroleh ijazah. 

PPLK dilaksanakan secara berkelompok dan dibimbing oleh seorang dosen 

pembimbing dan seorang guru pamong. Kegiatan PPLK meliputi penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), praktik mengajar, pengerjaan tugas administrasi, 

pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler, penyusunan laporan, dan aneka tugas lain yang 

berkaitan dengan lingkungan sekolah. Untuk menunjang keterlaksanaan PPLK, buku 

pedoman ini disusun dan telah direvisi pada beberapa bagian dengan harapan dapat 

menjadi panduan yang komprehensif. 

Pelaksanaan PPLK tahun 2019 dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang 

merivisi Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Nasional, namun demikian beberapa 

sekolah tetap melaksanakan Kurikulum Nasional dan sebagian kembali ke KTSP sesuai 

kebijakan semula, yaitu menunda pelaksanaan Kurikulum 2013. Berkaitan hal tersebut, 

Unit Pelaksana PPLK berusaha untuk berdiri ditengah dengan tetap memberi pembekalan 

kepada praktikan mengenai Kurikulum Nasional dan KTSP. 

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terimakasih kepada Dekan FKIP beserta 

jajarannya, para ketua jurusan di lingkungan FKIP, dan staf tata usaha yang telah 

membantu dalam penyusunan buku serta semua pihak yang membantu dan turut 

menyukseskan terselenggaranya kegiatan PPLK untuk Tahun 2019. 

 

 

Serang, Agustus 2019 

ttd. 

Kepala Unit Pelaksana PPLK, 
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RINGKASAN TATA TERTIB PELAKSANAAN PPLK  

 

 Demi kelancaran dan keterlaksanaan PPLK, semua praktikan diwajibkan menaati 

tata terbit berikut ini. 

1. Setiap praktikan harus mengikuti semua kegiatan persiapan dan pembekalan di 

kampus serta kegiatan praktik pengalaman lapangan yang diprogramkan oleh 

sekolah. 

2. PPLK dilaksanakan secara berkelompok. Penentuan kelompok dan lokasi PPLK 

dilakukan oleh UP-PPLK sebagai pengelola dan penanggung jawab PPLK. 

3. Praktikan tidak diperkenankan untuk berpindah kelompok setelah data dikirimkan ke 

sekolah mitra. 

4. Setiap praktikan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing yang sesuai dengan 

bidang ilmunya yang ditentukan oleh UP-PPLK dan setiap praktikan akan 

didampingi oleh guru pamong yang ditentukan oleh Kepala Sekolah. 

5. Setiap praktikan harus berada di sekolah selama 20 jam per minggu selama 6 minggu. 

Kegiatan praktikan adalah melakukan praktik mengajar (pembelajaran) di kelas 

sebanyak 16-20 jam pelajaran per minggu dan kegiatan non-mengajar seperti: 

upacara, piket, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain. 

6. Setiap praktik pembelajaran terdiri atas kegiatan sebagai berikut: (1) menyusun RPP, 

(2) membuat media pembelajaran, (3) menyusun bahan ajar dan LKS, (4) praktik 

mengajar, dan (5) melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

7. RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan LKS yang akan diimplementasikan harus 

merupakan hasil diskusi dengan guru pamong serta disetujui oleh guru pamong. 

Diskusi pembahasan RPP dan perangkat lainnya harus dilaksanakan di luar tugas 

mengajar. 

8. Khusus untuk praktikan Jurusan Bimbingan dan Konseling, kegiatan praktik PPLK 

disesuaikan dengan panduan yang ada pada format penilaian. 

9. Setiap kelompok harus membuat laporan PPLK yang isi dan sistematika 

penulisannya diatur oleh UP-PPLK. 

10. Praktikan yang tidak memenuhi tata tertib dan tidak memenuhi tugas serta 

kewajibannya dikenai sanksi berupa tidak memperoleh nilai PPLK/tidak lulus dan 

harus mengulang PPLK pada periode berikutnya. 
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BAB I 

PENGERTIAN, TUJUAN, DAN PRINSIP, SERTA SASARAN PPLK 

 

1.1 PENGERTIAN 

Program Pengalaman Lapangan Kependidikan (PPLK) merupakan bagian internal 

dari keseluruhan kurikulum pendidikan guru yang diberi bobot 4 SKS. PPLK menjadi 

salah satu kegiatan kurikuler yang merupakan muara akhir dari seluruh program 

pendidikan di LPTK. PPLK dapat dikatakan sebagai suatu program yang merupakan 

ajang pelatihan untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam 

kerangka pembentukan guru yang profesional dan berkarakter. Dengan demikian, PPLK 

mempersyaratkan kemampuan aplikasi dan terpadu dari seluruh pengalaman belajar 

sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berkaitan 

dengan jabatan keguruan, baik kegiatan mengajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya. 

Standar Kompetensi PPLK mengacu pada tuntutan empat kompetensi guru, baik 

dalam konteks pembelajaran maupun dalam konteks kehidupan guru sebagai anggota 

dalam masyarakat. Empat kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sebagai wujud dari 

penguasaan kompetensi itu, setiap tindakan guru dalam mengelola pembelajaran 

merupakan tindakan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

keilmuan, profesi, dan moral. Kompetensi yang dimiliki praktikan dalam PPLK diperoleh 

melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan terpercaya oleh institusi yang 

kompeten. Pemerolehan kompetensi tersebut melalui banyak interaksi bermakna, yaitu 

interaksi antarpraktikan, praktikan dan guru pamong, praktikan dan dosen pembimbing, 

praktikan dan siswa, praktikan dan materi ajar. Pelaksanaan PPLK harus memberikan 

kesempatan agar terjadi interaksi-interaksi tersebut yang akan menumbuhkembangkan 

kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru. 

Melalui PPLK, praktikan sebagai calon guru dapat mengimplementasikan seluruh 

kemampuan dan kompetensi yang dikuasainya sehingga kelak bisa mengabdi sebagai 

guru andal, profesional, dan berkarakter. Tanpa praktik nyata, segala pengetahuan yang 

diperoleh dalam perkuliahan hanya bersifat teoretis, rumpang, dan timpang karena tidak 

diuji oleh pengalaman empiris. 

 

1.2 TUJUAN 

PPLK ditujukan untuk pembentukan guru/tenaga kependidikan yang profesional 

dan berkarakter melalui kegiatan pelatihan di sekolah. Adapun tujuan khusus 

dilaksanakannya PPLK dapat diperinci sebagai berikut: 

a. mengenal secara cermat lingkungan fisik, sosial, kultural, administrasi, 

akademik, dan sosiopsikologis sekolah tempat melaksanakan praktik, 

b. menguasai pelbagai keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran, 

c. menerapkan berbagai kemampuan profesional keguruan secara utuh dan 

terpadu  dalam situasi nyata, 

d. melakukan pemantapan kemampuan profesional guru, 
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e. melakukan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dalam 

mengembangkan potensinya, 

f. mendalami karakteristik peserta didik dalam rangka memotivasi belajarnya 

sekaligus mampu mendiagnosis dan mengatasi masalah belajar yang dihadapi 

siswa, 

g. mampu mengembangkan aspek pribadi dan sosial di lingkungan sekolah, 

h. menerapkan pembelajaran inovatif dan mampu melakukan evaluasi terhadap 

proses dan hasil pembelajaran, dan 

i. menarik simpulan nilai edukatif dan penghayatan serta pengalaman selama 

pelatihan melalui refleksi dan menuangkan refleksi itu dalam bentuk laporan.  

 

1.3 PRINSIP 

Pelaksanaan PPLK di lingkungan FKIP Untirta dilakukan dengan berprinsip 

adanya kerja sama antara praktikan dan praktikan, antara praktikan dan dosen 

pembimbing, serta antara praktikan dan guru pamong. Hal tersebut memungkinkan proses 

saling memberi dan menerima pengalaman belajar dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), termasuk bahan, metode, media, evaluasi, dan lain-

lain; praktik mengajar, dan merefleksi kegiatan pembelajaran. 

Secara terperinci, prinsip pelaksanaan PPLK dapat diuraikan sebagai berikut: (a) 

semua kegiatan PPLK dilaksanakan secara kolaboratif antara praktikan dan guru pamong 

didasarkan pada prinsip kolegialitas (kesejawatan) dan pembelajaran yang saling 

membantu (mutual learning); (b) adanya kesepakatan (hasil diskusi) dalam penyusunan 

RPP atau penerapan pembelajaran inovatif; (c) pembelajaran yang dilakukan berorientasi 

pada kegiatan siswa (student center) dengan menerapkan pendekatan saintifik (scientific 

approach) dalam rangka mengembangkan potensi siswa; (d) adanya komitmen bersama 

antara praktikan dan guru pamong untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas 

bukan sebagai ajang uji coba. 

 

1.4 SASARAN 

Sasaran yang ingin dicapai melalui PPLK ini adalah membentuk pribadi calon 

guru yang memiliki seperangkat sikap, pengetahuan, keterampilan, dan nilai, serta 

tingkah laku yang diperlukan bagi profesinya. Praktikan diharapkan pula supaya cakap 

dan tepat menggunakan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan nilai, serta tingkah laku 

yang dikuasainya di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, baik di 

masyarakat, sekolah, maupun luar sekolah.  
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BAB II 

TATA KELOLA, TATA KERJA , DAN PENGORGANISASIAN 

 

2.1 ORGANISASI KERJA 

 Untuk melaksanakan PPLK dengan baik diperlukan tenaga pengelola dalam 

berbagai bidang tugas yang kawasannya bukan saja dalam lingkup LPTK, tetapi juga di 

luar LPTK. Berikut ini adalah pihak atau unsur yang terlibat dalam ketatalaksanaan 

PPLK: (1) Dinas Pendidikan Kab./Kota/Kec. dan Kemenag Kab./Kota, (2) Dekan, Wakil 

Dekan I, dan Wakil Dekan II, (3) Ketua Jurusan, (4) Panitia Pelaksana, (5) Kepala 

Sekolah, dan (6) Guru Pamong. 

 

2.2  KOMPONEN PENDUKUNG 

 Komponen-komponen yang mendukung keterlaksanaan PPLK adalah sebagai 

berikut. 

a. Kelompok Pembina 

1) Kelompok Pembina PPLK di FKIP Untirta 

a) Dekan FKIP Untirta 

b) Wakil Dekan I dan II FKIP Untirta 

c) Ketua Jurusan  

2) Kelompok Pembina PPLK pada Dinas Pendidikan Kab./Kota/Kec. dan 

Kemenag Kab./Kota 

 

b. Kelompok Pengelola 

1) Unit Pelaksana PPLK 

2) Pengelola Sekolah 

a) Kepala Sekolah 

b) Wakil Kepala Sekolah 

 

c.  Kelompok Pembimbing 

1)  Koordinator Dosen Pembimbing 

2)  Dosen pembimbing  

3)  Guru Pamong  

 

d.  Praktikan 

 

2.3. TUGAS 

 Berikut ini diberikan tugas-tugas komponen pendukung keterlaksanaan PPLK 

FKIP UNTIRTA. 

 

a. Kelompok Pembina 

1) Unsur Pimpinan 

a) Menggariskan pola kebijakan kegiatan PPLK dan bertanggungjawab atas 

terselenggaranya seluruh kegiatan PPLK, 
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b) Membina para pelaksana dan memantau kegiatan PPLK yang sedang 

berlangsung, dan 

c) Menggariskan kebijakan pendanaan serta menyediakan dana untuk kegiatan 

PPLK. 

 

2) Unsur Dinas Pendidikan Kab./Kota/Kec. dan Kemenag Kab./Kota 

a) Memberi ijin penggunaan sekolah-sekolah untuk kegiatan PPLK, dan 

b) Memberikan pengarahan dan pembinaan. 

 

b. Kelompok Pengelola terdiri atas: 

1) Pengelola PPLK FKIP Untirta 

Kepala UP-PPLK bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Untirta. Kepala 

UP-PPLK bertugas untuk: 

a) mengatur jadwal teknis, mendata dan mengelompokkan praktikan, 

b) menentukan dosen pembimbing, 

c) menghubungi sekolah-sekolah mitra melalui perijinan kepala dinas, 

d) mengatur pemberangkatan praktikan ke sekolah-sekolah tujuan, 

e) menyiapkan semua formulir, bahan, dan peralatan yang dibutuhkan 

praktikan, dan 

f) menginput nilai PPLK. 

 

2) Pengelola PPLK di Sekolah  

a) Penanggung Jawab 

Penanggung Jawab PPL di sekolah adalah kepala sekolah yang 

bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan PPLK di sekolah yang 

dipimpinnya. Adapun perincian tugasnya adalah sebagai berikut: 

(1) menentukan dan menunjuk guru pamong untuk membimbing 

praktikan sesuai dengan bidang studi yang relevan,  

(2) menerima penyerahan praktikan dari fakultas yang diwakili oleh 

dosen pembimbing, 

(3) bersama staf sekolah membicarakan dan merencanakan pelaksanaan 

PPLK  bagi praktikan, 

(4) memberikan pengarahan kepada semua pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan PPLK di sekolah, 

(5) mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan PPLK secara 

menyeluruh, 

(6) menampung dan memecahkan masalah/kasus yang mungkin terjadi, 

(7) mengusahakan dan memelihara situasi dan kondisi yang menunjang 

keberhasilan PPLK, dan  

(8) menyerahkan kembali para praktikan kepada fakultas melalui dosen 

pembimbing setelah kegiatan PPLK di sekolah berakhir. 

 

b) Koordinator Guru Pamong 

Koordinator guru pamong ditunjuk oleh Penanggung Jawab PPLK, 

bertanggung jawab berkoordinasi dengan para guru pamong dalam 

pelaksanaan PPLK. Koordinator guru pamong dalam hal ini menjadi pihak 

yang menerima wewenang dan tugas yang diberikan oleh penanggung 

jawab PPLK di sekolah. 
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c. Kelompok  Pembimbing 

1) Koordinator Dosen Pembimbing 

Tugas pokok koordinator dosen pembimbing adalah sebagai berikut: 

a) mewakili fakultas untuk menyerahkan secara formal para praktikan ke 

sekolah mitra, 

b) menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan non-mengajar. 

c) memberikan penjelasan terkait dengan pengisian format-format dan cara  

penilaian kepada guru pamong. 

d) membuat rekapitulasi nilai praktikan PPLK di sekolah tersebut. 

e) menghadiri perpisahan praktikan dengan pihak sekolah sekaligus mewakili 

FKIP untuk menarik praktikan secara resmi dari lapangan (sekolah). 

 

2) Dosen Pembimbing 

Tugas pokok dosen pembimbing adalah sebagai berikut: 

a) melaksanakan bimbingan PPLK, baik di kampus maupun di sekolah mitra, 

b) bersama guru pamong memberikan arahan dan bimbingan latihan praktik 

mengajar secara supervisi klinis, 

c) memberikan pengarahan, bimbingan, dan konsultasi kepada praktikan 

bimbingannya, 

d) mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan PPLK di sekolah mitra  

masing-masing sehingga pelaksanaan PPLK dapat berjalan lancar, berhasil 

baik, termasuk memonitor praktikan dalam praktik latihan pembelajaran atau 

ujian, 

e) mengoordinasikan, mendiskusikan, dan membahas permasalahan yang 

dihadapi praktikan dan guru pamong di sekolah, khususnya kegiatan yang 

berkaitan dengan mengajar.  

f) bersama kepala sekolah dan guru pamong, menampung dan memecahkan 

permasalahan/kasus yang mungkin timbul. Bila ada kasus, dosen 

pembimbing dapat menyampaikan  laporan secara tertulis kepada Kepala UP-

PPLK, dan 

g) bersama guru pamong dan praktikan, dosen pembimbing melakukan focus 

grup discussion, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan refleksi 

pembelajaran paling sedikit satu kali untuk setiap praktikan. 

h) Bersama guru pamong menghadiri dan memberi nilai pada ujian PPLK 

praktikan. 

 

3) Guru Pamong 

Guru pamong dipilih dan ditunjuk oleh kepala sekolah dan diberi Surat Tugas 

tertulis oleh kepala sekolah sebagai Guru Pamong PPLK. Tugas pokok guru 

pamong adalah sebagai berikut: 

a) menghadiri penyerahan praktikan dari fakultas kepada kepala sekolah mitra, 

b) bersama kepala sekolah merencanakan kegiatan PPLK untuk praktikan yang 

dibimbingnya, 

c) memberikan bimbingan masalah-masalah khusus, misalnya terkait dengan 

penyusunan perangkat pembelajaran, tugas administrasi, dan pembimbingan 

kegiatan ekstrakurikuler, 
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d) bersama kepala sekolah, dosen pembimbing,dan Kepala UP-PPLK  

mengatasi masalah yang mungkin timbul selama praktikan melakukan 

praktik di sekolah, 

e) memberikan penilaian dalam empat aspek, yaitu RPP/RPPH dan latihan 

mengajar, ekstra kurikuler, RPP/RPPH dan ujian praktik mengajar, dan 

kinerja praktikan. Format penilaian disediakan di lembar tersendiri. 

f) menghadiri acara pelepasan atau penyerahan kembali praktikan kepada pihak 

kampus. 

g) Bersama dosen pembimbing dan praktikan melakukan focus grup discussion, 

yaitu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan refleksi pembelajaran 

paling sedikit satu kali untuk setiap praktikan. 

h) Bersama dosen pembimbing menghadiri dan memberi nilai pada ujian PPLK 

praktikan. 

 

d. Praktikan 

Praktikan wajib bersikap dan berperilaku yang baik terhadap semua pihak yang 

terlibat  dalam pelaksanaan PPLK  sesuai dengan  citra guru profesional, antara lain: 

a) mendaftarkan diri sebagai calon praktikan melalui program studi masing-masing 

tepat  pada waktunya, 

b) mempersiapkan diri, baik penguasaan materi maupun mental dengan sebaik-

baiknya, 

c) mengikuti pembekalan seturut yang dijadwalkan oleh UP-PPLK; 

d) hadir ketika penyerahan oleh dosen pembimbing kepada pihak sekolah dan ketika 

penarikan kembali (perpisahan) praktikan dengan pihak sekolah setelah 

berkahirnya PPLK, 

e) praktikan hadir di sekolah seturut yang diatur dan dijadwalkan oleh sekolah, baik 

untuk mengajar mapun membina kegiatan ekstrakurikuler/kesiswaan, piket, 

upacara, dan lain-lain, 

f) berpakaian sopan, rapi, dan tidak bertentangan dengan norma aturan serta etika 

pendidik dengan ketentuan sebagai berikut: (a) praktikan laki-laki harus 

mengenakan kemeja, celana panjang katun, jas almamater, dan sepatu pantofel; 

(b) praktikan wanita harus mengenakan  setelan jas,  rok panjang (di bawah lutut), 

dan bersepatu pantofel. 

g) melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan mengajar dan non-mengajar 

yang diberikan oleh guru pamong sesuai dengan bidang studi dan PPLK, 

h) menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah tempat pelaksanaan 

PPLK, 

i) berkonsultasi dengan menjadi penghubung antardosen pembimbing dan guru 

pamong dalam menentukan supervisi dan ujian praktik mengajar, dan 

j) menjaga diri untuk tidak berbuat hal-hal yang tercela dan menjaga nama baik 

institusi (program studi, fakultas, dan universitas), serta sekolah mitra. 

k) bersama dosen pembimbing dan guru pamong melakukan focus grup discussion, 

yaitu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan refleksi pembelajaran paling 

sedikit satu kali untuk setiap praktikan. 

 

 

 

 



 
 

7 
 

2.4  MEKANISME PEMBIMBINGAN DAN KEGIATAN PPLK 

Mekanisme pembimbingan praktikan oleh guru pamong dan dosen pembimbing 

adalah sebagai berikut: 

a) Guru pamong wajib membimbing praktikan dalam semua kegiatan PPLK. Setiap 

guru pamong membimbing paling banyak 2 orang praktikan untuk SMP dan 

SMA atau yang sederajat, sedangkan satu guru pamong di TK dan SD hanya 

boleh membimbing 1 orang praktikan. Terkait dengan ini, implementasinya 

dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan daya dukung, serta lingkungan 

yang dimiliki sekolah. 

b) Dosen pembimbing wajib membimbing semua praktikan dalam setiap kegiatan 

PPLK, baik dengan berkunjung ke sekolah, di kampus,  maupun melalui media 

sosial, seperti WA, BBM, dan lain-lain. 

c) Praktikan wajib melakukan bimbingan setiap rancangan kegiatan PPLK, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, dan praktik mengajar. 

d) Dosen pembimbing dan guru pamong, dan praktikan paling sedikit melakukan 

focus group dicussion (FGD) di sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, 

dan melakukan refleksi pembelajaran paling sedikit satu kali untuk setiap 

praktikan. 

 

Adapun garis besar kegiatan PPLK yang dilakukan praktikan dalam bimbingan guru 

pamong dan dosen pembimbing adalah sebagai berikut: 

a) Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan agar praktikan mengenal lingkungan sekolah, 

format RPP/RPPH, cara guru mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan 

lain yang ada di sekolah. Kegiatan ini berlangsung paling lama 7 hari sejak 

praktikan berada di sekolah mitra. 

b) Mengajar Terbimbing 

Kegiatan mengajar terbimbing adalah kegiatan mengajar yang dilakukan 

bersama antara guru pamong dan praktikan. Guru pamong dan praktikan 

membuat RPP dan sekaligus mengimplementasikan secara bersama-sama. Guru 

pamong diharapkan berbagi peran dengan praktikan di dalam kelas. Kegiatan 

mengajar terbimbing diharapkan maksimal 60% dari kegiatan mengajar 

keseluruhan. 

c) Mengajar Mandiri 

Kegiatan mengajar mandiri adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh 

praktikan tetapi masih dalam pengawasan guru pamong. Praktikan membuat 

RPP di bawah bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing serta 

melaksanakan praktik mengajar secara mandiri. Guru pamong tetap mengamati 

pembelajaran yang dilakukan praktikan di kelas. 

Di luar kegiatan tersebut, praktikan terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, seperti membina 

ekstrakurikuler, guru piket, upacara, dan kegiatan lain yang relevan dengan tugas sebagai 

guru. Setiap praktikan harus mengajar di kelas sebanyak 16 – 20 jam pelajaran per minggu 

setelah masa observasi selesai. 
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2.5  WAKTU DAN TEMPAT 

Praktikan melaksanakan PPLK pada 2 September s.d. 19 Oktober 2019 dan 

dapat diperpanjang maksimal 1 minggu. Rancangan jadwal pelaksanaan PPLK 

adalah sebagai berikut: 

 

No Kegiatan Bulan 

PPLK PERIODE September– Oktober 2019 

1 Pengumuman kelompok, lokasi, 

dan dosen pembimbing 

Agustus minggu keempat 

2019 

2 Pemberitahuan kepada sekolah 

mitra 

Agustus minggu keempat 

2019 

3 Pembekalan praktikan PPLK 

Untuk periode 

31 Agustus dan 1 

September 2019 

4 Pelepasan oleh fakultas 2 September 2019 

 

5 Pelaksanaan PPLK 2 September – 19 Oktober 

2019 

6 Ujian PPLK 14 - 19 Oktober 2019 

7 Penarikan praktikan  21 – 26 Oktober 2019 

8 Penyerahan Nilai dari dosen 

pembimbing kepada UP-PPLK 

21 – 26 Oktober 2019 

9 Penyerahan laporan November 2019 

10 Input NilaiUP-PPLK Menyesuaikan dengan 

jadwal dari Pusdainfo 

 

 

Sementara itu, tempat pelaksanaan praktik PPLK ialah sekolah mitra pada satuan 

pendidikan SMP/MTs; SMA/MA/SMK; SD; PAUD; dan SKh di lingkungan Provinsi 

Banten, baik negeri maupun swasta yang dipilih oleh Unit Pelaksana PPLK. 
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BAB III 

PROSES PELAKSANAAN PPLK 

 

3.1 PERSYARATAN PRAKTIKAN, GURU PAMONG, DAN DOSEN 

PEMBIMBING PPLK  

 

a. Praktikan 

Setiap praktikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada jurusan di di lingkungan FKIP Untirta 

jenjang S-1 pada semester dilaksanakannya PPLK, 

2) telah menempuh mata kuliah di Jurusan masing-masing dengan bobot kredit 

(lulus) 120 sks dengan IPK minimal 2,75, 

3) lulus mata kuliah dasar kependidikan, keahlian khusus, dan mata kuliah 

pokok Jurusan dengan memperoleh nilai minimal rata-rata B, 

4) pada semester tersebut telah mencantumkan/mengontrak mata kuliah PPLK 

dalam KRS, dan mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik serta 

ketua Program Studi. 

Pendaftaran PPLK dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengisi formulir 

pendaftaran yang disediakan oleh Kepala UP-PPLK FKIP Untirta yang 

didistribusikan melalui Ketua Program Studi/Staf program studi masing-

masing.Setelah diisi, dikumpulkan secara kolektif kepada staf program studi dan 

selanjutnya diserahkan kepada Kepala UP-PPLK untuk ditindaklanjuti. 

Selanjutnya, Kepala UP-PPLK melakukan pendataan, pengelompokan, dan 

penentuan sekolah/lokasi PPLK. Daftar kelompok, lokasi PPLK, dan dosen 

pembimbing diumumkan kepada mahasiwa melalui website dengan laman 

fkip.untirta.ac.id, serta pemberitahuan melalui jurusan. 

 

b. Guru Pamong 

Guru pamong yang ditugasi oleh kepala sekolah harus memenuhi kualifikasi 

sebagai berikut: 

1) telah mengajar bidang studi keahlian minimal 5 tahun dan diutamakan yang 

berijazah S-1 kependidikan/memiliki akta IV, 

2) memiliki pengetahuan dan kecakapan tentang cara-cara pembimbingan yang 

efektif terhadap mahasiswa calon guru, 

3) dinilai oleh kepala sekolah sebagai guru yang memiliki kepribadian yang 

memadai untuk menjadi pembimbing terhadap mahasiswa calon guru, dan 

4) mendapat penugasan/penunjukan dari kepala sekolah.  

 

c. Koordinator dan Dosen Pembimbing 

1) telah berstatus PNS atau dosen kontrak dan memiliki pengalaman mengajar 

minimal 2 tahun, serta memiliki NIDN; 

2) bersedia melaksanakan tugas-tugas terkait dengan kegiatan PPLK secara 

konsekuen dan bertanggung jawab, 

3) memiliki kemampuan, kelayakan, dan kesiapan untuk menjadi koordinator 

maupun dosen pembimbing PPLK, 

4) memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembimbingan 

kepada praktikan, 
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5) mengantarkan praktikan ke sekolah tujuan PPLK dan menyerahkannya 

kepada kepala sekolah, 

6) memberikan bimbingan dan monitoring ke sekolah minimal 8 kali untuk 

setiap kelompok yang dibimbing, 

7) menghadiri dan menilai ujian praktik mengajar, 

8) bekerja sama secara kooperatif dan berkomunikasi secara intensif dengan 

guru pamong untuk membahas dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, 

baik oleh praktikan maupun guru pamong, dan 

9) menghadiri acara penyerahan kembali praktikan dari kepala sekolah ke pihak 

lembaga (FKIP Untirta). 

 

 

3.2 PERSIAPAN  

a. Persiapan 

Berkaitan dengan kerangka kemitraan untuk pelaksanaan PPLK, FKIP Untirta  

dalam hal ini Dekan dan Kepala UP-PPLK menjalin kemitraan melalui 

penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara pimpinan FKIP dan kepala 

sekolah di lingkungan Provinsi Banten. Berdasarkan jalinan kerja sama itu, FKIP 

Untirta memiliki kemitraan dengan sekolah yang difungsikan sebagai tempat 

pelaksanaan PPLK. Selain PKS, UP-PPLK melalui pelaksanaan PPLK telah mendata 

beberapa sekolah yang bersedia untuk melanjutkan kerjasama PPLK di semester 

berikutnya. Hasil dari pendataan ini digunakan sebagai dasar untuk menempatkan 

praktikan ke sekolah yang sesuai dengan jurusan masing-masing praktikan. 

 

b. Persiapan Administratif: 

Secara terperinci, persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Pendaftaran calon praktikan dengan mengisi formulir, 

2) Kepala UP-PPLK menyusun penyebaran praktikan untuk seluruh sekolah 

mitra, 

3) Mengirimkan permohonan dan formulir kesediaan menjadi dosen pembimbing 

melalui Ketua Jurusan, 

4) Kepala UP-PPLK membuat daftar kelompok dan nama praktikan beserta 

tempat PPLK, dan dosen pembimbing, 

5) Kepala UP-PPLK mengusulkan surat tugas kepada Dekan FKIP Untirta bagi 

dosen pembimbing, 

6) Kepala UP-PPLK  membuat pengumuman kepada seluruh praktikan dan dosen 

pembimbing tentang jadwal pemberangkatan ke lokasi (sekolah), dan 

7) Kepala UP-PPLK menyampaikan surat pengantar dan data praktikan, buku 

panduan pelaksanaan, buku penilaian, dan format penilaian ujian PPLK, serta 

dokumen kelengkapan lainnya kepada pihak sekolah. 
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c. Tahap Pemberian Pembekalan 

Tahap pembekalan dilakukan oleh Dekan, Kepala UP-PPLK, dan Narasumber. 

Pembekalan berguna untuk mempersiapkan diri, baik secara akademis kependidikan 

maupun mental bagi praktikan. Pembekalan tersebut diharapkan memberikan 

gambaran awal dan permasalahan untuk praktikan sebagai bekal orientasi sasaran 

(sekolah, lembaga) lebih mendalam sekaligus dalam pelaksanaan PPLK. Melalui 

cara itu, ketika diberangkatkan praktikan tidak dalam keadaan kosong. Modal yang 

diperoleh dapat dikembangkan, dipertajam, dan dilengkapi pada masa orientasi dan 

pelaksanaan PPLK. 

Secara khusus, pembekalan memiliki tujuan agar praktikan memiliki kompetensi 

sebagai berikut: 

1) memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, program, 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PPLK, 

2) mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, dan potensi sasaran yang 

menjadi lokasi PPLK, 

3) memiliki bekal pengetahuan, sikap, dan nilai untuk memasuki sistem 

kependidikan di lokasi PPLK,  

4) menguasai wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga 

kependidikan, 

5) memiliki wawasan manajemen kependidikan, dan 

6) memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menyusun 

perangkat pembelajatan agar dapat melaksanakan program dan tugas PPLK. 

 

Secara garis besar, materi pembekalan meliputi: (1) wawasan dan kebijakan 

kependidikan/akademis, (2) penyusunan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, 

media, model/metode, materi, dan perangkat evaluasi), (3) teknis pelaksanaan tugas 

administrasi, dan pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan (4) 

penyusunan laporan. 

 

d. Tahap Pemberangkatan dan Pelepasan 

Pemberangkatan (penyerahan resmi) praktikan ke sekolah-sekolah mitra 

dilakukan oleh Dekan FKIP. Selanjutnya, setelah dilepas oleh Dekan, praktikan 

diserahkan oleh dosen pembimbing kepada kepala sekolah mitra (sekolah 

tujuan/tempat PPLK) masing-masing. Sebelum praktikan diserahkan kepada pihak 

sekolah, dosen pembimbing diharapkan berkomunikasi dan berkoordinasi terlebih 

dahulu dengan pihak sekolah agar pihak sekolah dapat membuat persiapan 

penerimaan.   
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3.3 PELAKSANAAN 

a. Tugas Mengajar 

Pada tahap ini, praktikan melakukan dua kegiatan utama, yakni (1)  penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau RPP Harian (untuk PAUD) 

maupun PPI (untuk PLB) dan (2) praktik mengajar. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan praktik mengajar, yakni 

1) kelas, hari, jam, kompetensi dasar, materi, dan pokok bahasan untuk 

penyusunan RPP dan praktik pembelajaran ditentukan oleh guru pamong, 

2) praktikan menyusun persiapan tertulis (dalam bentuk RPP) dilakukan dengan 

pengarahan atau bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing secara 

supervisi klinis, 

3) praktikan menyiapkan alat-alat pembelajaran dan media pembelajaran 

sebelum praktik latihan mengajar dilaksanakan, 

4) praktikan melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

disusun serta telah didiskusikan dengan guru pamong, 

5) latihan praktik mengajar dilakukan 16 - 20 jam pelajaran (JP) per minggu 

selama 6 minggu,  

6) praktikan dan guru pamong harus melaksanakan refleksi atas setiap praktik 

latihan pembelajaran yang telah dilakukan. Tahap ini didasarkan pada analisis 

pengamatan guru pamong. Tahap ini, guru pamong menyampaikan komentar, 

pendapat, masukan, dan saran-saran yang konkret dan konstruktif bukan 

semata pendapat atau teoretis. Guru pamong harus secara terbuka mendengar 

kesulitan praktikan dan memberi arahan agar penampilan praktikan selalu 

menunjukkan perbaikan, 

7) penilaian latihan praktik mengajar dilakukan sebanyak 4 kali dengan 

menggunakan RPP yang terbaik serta waktu ujian yang telah disepakati oleh 

praktikan dan guru pamong, 

8) ujian praktik mengajar dilakukan 1 kali di akhir kegiatan PPLK dengan waktu 

yang telah disepakati sebelumnya dan dinilai oleh guru pamong atau dosen 

pembimbing 

 

b. Tugas Non-mengajar  

Praktikan juga perlu mendapat tugas dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan 

yang menunjang kegiatan kependidikan secara keseluruhan di samping praktik 

mengajar, antara lain: (1) menjadi pelaksana upacara bendera, (2) membimbing 

kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, English Club, paskibra, PMR, olahraga, 

dan lain-lain, (3) melaksanakan piket, (4) mengawasi ujian/ulangan, (5) menjadi 

petugas perpustakaan, dan (6) kegiatan sekolah/kesiswaan lainnya. 

 

c. Tahap Ujian Praktik Mengajar 

Ujian praktik mengajar dilaksanakan 1x di akhir kegiatan PPLK, ketika 

penampilan praktikan dalam latihan mengajar sudah dinilai baik oleh guru pamong 
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dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Ketika ujian praktik mengajar 

dilakukan, praktikan tidak mendapat bimbingan dan penilaian dilakukan oleh guru 

pamong dan dosen pembimbing.  

 

e. Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja dilakukan oleh guru pamong bersama dengan koordinator/wakil 

koordinator guru pamong setelah kegiatan PPLK berakhir. 

 

d. Penarikan Praktikan dari Lokasi PPLK  

Penarikan praktikan ditentukan bersama oleh kepala sekolah, guru pamong, dan 

dosen pembimbing dengan mengikuti jadwal yang telah disusun oleh UP-PPLK. 

 

f. Pengiriman Nilai dari Sekolah Mitra ke UP-PPLK 

Penilaian dilakukan secara online oleh guru pamong. Selain itu, untuk keperluan 

dokumentasi, nilai dikirim oleh guru pamong, direkap oleh koordinator guru pamong 

dan diserahkan kepada dosen pembimbing kepada UP-PPLK. Nilai tersebut 

ditandatangani oleh Penanggung Jawab PPLK di sekolah (Kepala Sekolah). 

Selanjutnya, nilai tersebut diinput oleh UP-PPLK ke siakad Untirta. 
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BAB IV 

PENILAIAN DAN CARA PENILAIAN PPLK 

 

4.1 PENILAI, SYARAT, DAN SASARAN 

Pihak yang berwenang menilai mahasiswa PPLK pada aspek mengajar dan kinerja 

adalah guru pamong,  sedangkan aspek non-mengajar dinilai oleh koordinator guru 

pamong. Nilai tersebut diberikan kepada dosen pembimbing sebagai bahan pertimbangan 

dosen memberikan nilai. Penilaian yang dilakukan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: (a) objektif; artinya, penilaian didasarkan pada data yang empiris dan 

menggunakan standar serta kriteria yang ajeg; (b) utuh; artinya, dilakukan secara utuh 

(menyeluruh) agar informasi yang diperoleh tentang penampilan praktikan merupakan 

informasi yang utuh dan lengkap pula; (c) nilai akhir yang diberikan kepada praktikan 

harus merupakan nilai yang telah didiskusikan bersama antara pihak kepala sekolah, guru 

pamong, dan dosen pembimbing dengan mempertimbangkan penilaian perangkat 

pembelajaran, penilaian praktik dan ujian mengajar, aspek lain yang bersifat administratif 

dan nonpembelajaran, serta temuan selama pelaksanaan PPLK, baik oleh pihak sekolah 

maupun dosen pembimbing. 

Adapun sasaran akhir penilaian PPLK terdiri atas 4 komponen, yaitu penilaian (1) 

RPP dan latihan praktik mengajar, (2) ujian RPP dan praktik mengajar, (3) kegiatan non-

mengajar, dan (4) kinerja praktikan. 

Nilai akhir PPLK merupakan nilai kumulatif yang dihitung dengan rumus yang 

telah ditentukan berdasarkan aspek yang dinilai dan bobot masing-masing untuk setiap 

aspek berikut ini: (1) Nilai rerata RPP dan latihan praktik mengajar, (2) ujian RPP dan 

praktik mengajar, (3) nilai kegiatan non-mengajar, dan (4) nilai kinerja praktikan. 

 

4.2 PROSEDUR 

Penilaian untuk setiap bentuk kegiatan dalam melaksanakan PPLK dilakukan 

dengan menggunakan format penilaian sebagai berikut: 

 

a. Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan oleh guru pamong 

dengan menggunakan Form Penilaian RPP. Penilaian ini dilakukan terhadap RPP yang 

dibuat oleh praktikan untuk penilaian Latihan sebanyak 4 RPP yang terdiri atas 2 RPP 

pada tahap mengajar terbimbing dan 2 RPP pada tahap mengajar mandiri, serta 1 RPP 

pada saat ujian. Format Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 
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RPP ke-   : 

Kompetensi Dasar  : 

Kelas   : 

Petunjuk: 

Berilah skor untuk setiap aspek dengan cara melingkari angka pada kolom skor: 

1,2,3,4,5 sesuai dengan kriteria sebagai berikut:1 = sangat tidak baik, 2 = tidak baik, 3 

= kurang baik, 4 = baik, dan 5 = sangat baik. 

 

No Aspek yang Dinilai Skor 

1. Kompetensi yang akan dicapai dirumuskan secara jelas dan 

tepat 

1 2 3 4 5 

2. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara tepat dan terukur 

sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 

1 2 3 4 5 

3. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang 

benar, diungkapkan dengan redaksi yang tepat, dan seturut 

dengan tujuan pembelajaran 

1 2 3 4 5 

4. Materi pembelajaran diuraikan secara jelas, eksplisit, 

sistematis, dan sesuai dengan kompetensi serta tujuan yang 

akan dicapai 

1 2 3 4 5 

5. Pendekatan/metode/teknik/model pembelajaran sesuai 

dengan materi dan tujuan pembelajaran 

1 2 3 4 5 

6. Langkah kegiatan pembelajaran dirumuskan seturut dengan 

pendekatan/metode/teknik/model pembelajaran disertai 

alokasi waktu yang tepat. 

1 2 3 4 5 

7. Media, alat bantu, dan sumber bahan pembelajaran 

disebutkan secara jelas dan sesuai dengan materi serta tujuan 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

8. Perangkat evaluasi/instrumen penilaian dicantumkan secara 

jelas, tepat, dan lengkap, serta disertai pedoman penilaian 

yang  benar 

1 2 3 4 5 

 Skor Total  

 Nilai *)  

        

*) Nilai = skor total x 2,5 
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 Khusus untuk praktikan PPLK yang berasal dari Program Studi PAUD, format 

penilaian RPPH yang dipakai adalah sebagai berikut. 

RPPH ke-  :  

Kelas   : 

 

No Aspek yang Dinilai Skor 

1 Rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional 

yang tepat 

1 2 3 4 5 

2 Kesesuaian dengan tingkat pencapaian perkembangan anak 1 2 3 4 5 

3 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5 

4 Penjabaran materi yang relevan, runtut, dan sistematis 1 2 3 4 5 

5 Kesesuaian metode atau model pembelajaran dengan tema 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

6 Pemanfaatan alat bantu/media pembelajaran 1 2 3 4 5 

7 Kelengkapan langkah-langkah dalam setiap tahapan 

pembelajaran dan kesesuaian alokasi waktu 

1 2 3 4 5 

8 Semua aspek perkembangan terintegrasi dalam proses 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

9 Kegiatan melibatkan partisipasi aktif anak 1 2 3 4 5 

10 Menyusun lembar penilaian sesuai dengan indikator 1 2 3 4 5 

Skor Total  

Nilai*)  

 

*) Nilai = Skor Total x 2.     
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Khusus untuk praktikan PPLK yang berasal dari Jurusan PLB, format penilaian 

Program Pembelajaran Individu (PPI) yang dipakai adalah sebagai berikut. 

PPI ke-   :  

Kelas   : 

 

No Indikator Skor 

1 Praktikan merancang Program Pembelajaran Individual 

(PPI) sesuai format yang telah ditetapkan 

1 2 3 4 5 

2 Praktikan mengikuti tahapan pembuatan Program 

Pembelajaran Individual (PPI)  

1 2 3 4 5 

3 Praktikan mengisi aspek dalam Program Pembelajaran 

Individual (PPI) sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 

peserta didik yang tertuang dalam hasil asesmen 

1 2 3 4 5 

4 Kesesuaian hasil Program Pembelajaran Individual (PPI) 

dengan kondisi peserta didik (menunjukkan hasil asesmen) 

1 2 3 4 5 

5 Praktikan membuat deskripsi hasil Program Pembelajaran 

Individual (PPI) secara runtut dan jelas 

1 2 3 4 5 

6 Praktikan mampu menjelaskan evaluasi Program 

Pembelajaran Individual (PPI) yang telah dibuat secara lisan 

1 2 3 4 5 

Total skor untuk pembuatan Program Pembelajaran 

Individual (PPI) 

 

Skor maksimum pembuatan Program Pembelajaran 

Individual (PPI) 

 

Nilai*)  

 

*) Nilai = (Total Skor/30) x 100. 

     

b. Penilaian Praktik Mengajar 

Penilaian latihan mengajar dilakukan oleh guru pamong dengan menggunakan 

Form Penilaian Mengajar. Penilaian ini dilakukan terhadap latihan praktik mengajar 

yang dilakukan oleh praktikan untuk penilaian Latihan sebanyak 4 kali yang terdiri atas 

2 kali pada tahap mengajar terbimbing dan 2 kali pada tahap mengajar mandiri, serta 1 

kali pada saat ujian. 

Format lembar penilaian latihan/praktik mengajar yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 
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Petunjuk: 

Berilah skor untuk setiap aspek dengan cara melingkari angka pada kolom skor: 1,2,3,4,5 

sesuai dengan kriteria sebagai berikut:1 = sangat tidak baik, 2 = tidak baik, 3 = kurang 

baik, 4 = baik, dan 5 = sangatbaik. 

 

No Aspek yang Dinilai Skor 

 

A PRAPEMBELAJARAN 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar 1 2 3 4 5 

2 Melakukan kegiatan apersepsi 1 2 3 4 5 

3 Mendorong keantusiasan dan rasa ingin tahu dengan 

mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan 

1 2 3 4 5 

B KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

4 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 1 2 3 4 5 

5 Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki 

belajar serta karakteristik siswa 

1 2 3 4 5 

6 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan dan 

dengan realitas kehidupan 

1 2 3 4 5 

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi, tujuan, 

dan karakteristik siswa 

1 2 3 4 5 

8 Melaksanakan pembelajaran secara runut 1 2 3 4 5 

9 Menguasai kelas 1 2 3 4 5 

10 Melaksanakan pembelajaran kontekstual dan menerapkan 

pendekatan saintifik 

1 2 3 4 5 

11 Melaksanakan pembelajaran  sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan 

1 2 3 4 5 

C PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN 

12 Memanfaatkan  media secara maksimal sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai 

1 2 3 4 5 

13 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1 2 3 4 5 

D MEMOTIVASI DAN MELIBATKAN PARTISIPASI SISWA 

14 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 1 2 3 4 5 

15 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa 1 2 3 4 5 

16 Menumbuhkan antusiasme siswa untuk belajar 1 2 3 4 5 

E PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

17 Memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran 1 2 3 4 5 

18 Melakukan penilaian akhir  sesuai dengan kompetensi dan tujuan 1 2 3 4 5 

F PENGGUNAAN BAHASA DAN GAYA MENGAJAR 

19 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar 1 2 3 4 5 

20 Nada, volume, dan kecepatan suara tepat dan jelas seturut 

kebutuhan yang sebenar 

1 2 3 4 5 

21 Mimik dan gerak tepat dan jelas 1 2 3 4 5 

22 Melakukan kontak mata (pandang)  dan perubahan posisi secara 

efektif 

 

 

1 2 3 4 5 
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G PENUTUP 

23 Membuat klarifikasi, ringkasan, dan atau rangkuman, serta 

melakukan refleksi proses dengan melibatkan siswa 

1 2 3 4 5 

24 Melaksanakan tindak lanjut  dengan memberikan arahan atau 

kegiatan serta tugas sebagai bagian remedi/pengayaan 

1 2 3 4 5 

Skor Total  

Nilai*)  

 

*) 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 =
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏𝟐𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Penilaian kegiatan non-mengajar untuk diserahkan kepada pihak sekolah 

berdasarkan instrumen yang dibuat oleh UP-PPLK. Penilaian tersebut mencakup kegiatan 

upacara, piket, membina ekstrakurikuler, kegiatan di laboratorium atau bengkel, dan 

pramuka. Format penilaian kinerja praktikan ada di buku penilaian setiap praktikan. 

Khusus untuk Jurusan Pendidikan Luar Biasa, praktikan diwajibkan membuat 

Program Pembelajaran Individu (PPI). Format dan penilaian PPI bisa dilihat pada 

lampiran. PPI diintegrasikan pada nilai latihan dan ujian PPLK. Sementara, untuk 

praktikan Jurusan Bimbingan dan Konseling (BK), penilaian mengikuti buku panduan 

penilaian khusus BK. 

 

4.3 Nilai PPLK   

Rekapitulasi perhitungan nilai PPLK untuk praktikan FKIP UNTIRTA 

adalah sebagai berikut: 

No Komponen Bobot Nilai 

 

1.  Nilai RPP dan Latihan Praktik Mengajar (N1) 30%  

2.  Ujian RPP dan Praktik Mengajar (N2) 30%  

3.  Kegiatan Non-Mengajar (N3) 20%  

4.  Penilaian Kinerja (N4)  20 %  

  Nilai Akhir*)  

Keterangan: 

*) Nilai akhir PPLK = 0,3xN1 + 0,3xN2 + 0,2xN3 + 0,2N4 

  

4.4   Mekanisme Penyerahan Nilai 

Nilai dari guru pamong diserahkan kepada koordinator guru pamong dan direkap untuk 

dikirim kepada dosen pembimbing. Nilai tersebut direkap dengan format sebagai berikut.  

 

No Nama 

Praktikan 

NIM Jurusan Nilai 

Akhir 

Huruf 

Mutu 

1      

2      

…      

       

Serang, tanggal/bln/thn 

      Koordinator Guru Pamong 
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Selanjutnya, dosen pembimbing memberikan nilai berdasarkan nilai yang diberikan oleh 

pihak sekolah. untuk digabung dengan nilai dari dosen pembimbing. Selanjutnya nilai 

gabungan tersebut diserahkan kepada koordinator dosen pembimbing untuk kemudian 

dikirim ke UP-PPLK dengan format sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Nilai akhir praktikan dinyatakan dalam bilangan dan huruf mutu  dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

  

NILAI HURUF MUTU  

90,00 – 100,00 A 

80,00 – 89,99 A- 

75,00 – 79,99 B+ 

70,00 – 74,99 B 

65,00 – 69,99 B- 

60,00 – 64,99 C+ 

56,00 – 59,99 C 

50,00 – 55,99 D 

< 50,00 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

BAB V 

 LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PPLK  

 

Laporan akhir pelaksanaan PPLK disusun oleh praktikan secara berkelompok 

berdasarkan bidang studi. Kelompok praktikan yang ditempatkan di satu sekolah 

mitra diharuskan menyusun laporan secara tepat isi dan tepat waktu. Isi laporan 

merupakan kompilasi dari temuan masing-masing praktikan terkait dengan 

perencanaan dan pelaksanaan PPLK. Laporan akhir diserahkan oleh praktikan ke UP-

PPLK. 

Secara garis besar, laporan PPLK memuat hal-hal berikut ini. 

a. Kata Pengantar 

Pada bagian ini diuraikan tujuan PPLK dan disampaikan ucapan terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan PPLK. 

b. Profil dan Gambaran Umum Sekolah 

Pada bagian ini diuraikan hal ihwal keadaan sekolah terkait nama sekolah, 

visi dan misi, struktur organisasi, denah, letak atau alamat, keadaan geografis dan 

sosial, riwayat pendirian, luas tanah, luas bangunan, jumlah siswa, jumlah lulusan, 

jumlah guru, jumlah tenaga administrasi dan laboran, jumlah petugas sekolah 

lainnya, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dan sarana lain yang dimiliki, 

prestasi yang dicapai siswa dan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta hal-hal lain 

yang dapat memberikan gambaran umum tentang sekolah mitra yang dijadikan 

tempat pelaksanaan PPLK. 

c. Pendahuluan 

Pada bagain ini, dikemukakan pentingnya melaksanakan PPLK, khususnya 

dalam mencapai kompetensi yang diperlukan guru, garis besar isi laporan, dan hal-

hal yang sangat penting serta menarik dalam pelaksanaan PPLK. 

d. Pelaksanaan PPLK  

Pada bagian ini, antara lain disampaikan jadwal rencana pelaksanaan PPLK, 

uraian setiap kegiatan PPLK, seperti penyusunan RPP dan pembahasannya, praktik 

mengajar dan refleksi pelaksanannya. Selain itu, paparkan pula situasi, kondisi, dan 

kejadian-kejadian penting dan hasil dalam setiap kegiatan.  Tuliskan pula kondisi 

siswa dan respons siswa selama praktik mengajar yang didukung oleh hasil refleksi 

yang bersesuaian. 

e. Hambatan Pelaksanaan PPLK  dan Pemecahannya 

Pada bagian ini diuraikan kendala atau hambatan apa saja yang terjadi selama 

kegiatan pelaksanaan PPLK, misalnya waktu, kondisi siswa, alat atau media 

pembelajaran, kekompakan kelompok, hambatan yang datang dari kepala sekolah, 

guru pamong, atau dosen pembimbing, dan sebagainya. Selanjutnya, paparkan pula 

bagaimana  cara pemecahan masalah yang ditempuh saat itu disertai alasannya. 

f. Penutup 

Pada bagian ini diuraikan simpulan pelaksanaan PPLK dan saran-saran yang 

perlu dikemukakan agar pelaksanaan PPLK  yang akan datang dapat lebih baik. 
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g. Lampiran 

Bagian ini memuat jadwal kegiatan PPLK, foto-foto kegiatan pembelajaran, 

dan foto-foto kegiatan nonpembelajaran yang merupakan bagian dari pelaksanaan 

tugas PPLK. 

Semua RPP yang telah disusun oleh tiap individu (praktikan) dan sudah 

direvisi serta telah diimplementasikan di kelas harus dijilid (secara terpisah dari 

laporan) dan diserahkan bersamaan dengan penyerahan laporan kelompok. 

 

h. Tata Tulis Laporan  

Penulisan laporan PPLK mengikuti aturan tatatulis sebagai berikut. 

a. Menggunakan kertas A4 jenis HVS. 

b. Menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. 

c. Jarak margin tepi kiri 4cm, kanan 3cm, atas 3cm, dan bawah 3cm. 

d. Jarak antarbaris 1,5 spasi. 

e. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan berterima dalam laras 

laporan ilmiah. 

 

i. Format Penulisan Laporan 

Halaman Judul 

Halaman Pengesahan Laporan PPLK  

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel (Jika ada) 

Daftar Lampiran (Jika ada) 

Bab 1 Profil dan Gambaran Umum Sekolah   

Bab 2 Pendahuluan 

Bab 3 Pelaksanaan 

3.1 Jadwal Kegiatan 

3.2 Pembahasan RPP 

3.3 Praktik Mengajar 

3.4 Hasil Refleksi dan Evaluasi Pembelajaran 

3.5 Kegiatan Non-Mengajar 

Bab 4 Hambatan Pelaksanaan PPLK dan Pemecahan Masalah 

Bab 5 Penutup 

Bab 6 Simpulan dan Saran 

 Lampiran 

 Foto 

 Contoh RPP untuk masing-masing Matapelajaran/jurusan 
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j. Keterangan Lain 

Laporan dan RPP dijilid Hard Cover warna hijau yang menjadi ciri khas FKIP 

Untirta dan dibuat sebanyak satu eksemplar. Laporan dan RPP terjilid diserahkan 

kepada Kepala UP-PPLK sesuai dengan jadwal. Jika ada pihak lain yang 

meminta/memerlukan laporan (misalnya, sekolah atau dosen pembimbing), silakan 

diperbanyak seperlunya.  

Isi laporan harus merupakan temuan bersama. Artinya, menghimpun data dan 

informasi hasil diskusi anggota kelompok sesuai dengan yang dilakukan, dialami, dan 

diperoleh selama pelaksanaan PPLK di sekolah Mitra. 

 

Contoh Jilid Depan Laporan 

 

LAPORAN PELAKSANAAN  

UP-PPLK (PPLK) 

di SMP/MTs/SMA/MA.... Kabupaten/Kota..... 

Tahun Pembelajaran..../..... 

 

diajukan sebagai laporan kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah PPLK 

 

 

 

LOGO UNTIRTA 

 

oleh 

Nama       NIM 

Nama       NIM 

Nama       NIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT PELAKSANA PPLK 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

SEPTEMBER 2019 
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Lembar Pengesahan Laporan PPLK II 

 

 

LAPORAN PELAKSANAAN  

PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN KEPENDIDIKAN (PPLK) 

 

Lokasi PPLK  (Tuliskan sesuai dengan sekolah mitra) 

 

 

diajukan sebagai laporan kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah PPLK 

 

Menyetujui: 

 

............................, ….............. 2019 

Kepala Sekolah,     Dosen Pembimbing, 

 

 

 

             NIP       NIP 

 

 

 

 

Mengetahui: 

Kepala UP-PPLK FKIP Untirta, 

 

 

Dr. Anwar Mutaqin, M.Si 

NIP 197608102003121001 
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Lampiran: Format Program Pembelajaran Individu (PPI) untuk praktikan Jurusan 

Pendidikan Luar Biasa 

 

DATA DIRI 

Identitas 

Nama Siswa      : Kelas :   Usia : 

Nama Guru       : 

A. Kondisi Awal                               : 

 

 

 

B. Kompetensi                                  : 

 

 

 

C. Tujuan                                          : 

1. Jangka Panjang                      : 

 

 

 

2. Jangka Pendek                      : 

 

 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar        : 

 

 

 

E. Evaluasi                                     : 
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FORMAT PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL (PPI) 

Program Pembelajaran Individual 

Nama                   :                                                                                                                                                                  

Bidang Studi       : 

Tema/Sub Tema :                                                                                                                                                                  

Tujuan/Target    : 

Kelas/Struktur    : 

Hari/Tanggal Aspek/Indikator 

Pengembangan 

Aktivitas  Tujuan  Evaluasi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

       ...................,......................2019 

        Mengetahui, 

       Guru Pamong       Praktikan  

           

    

 

 

 

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

                                

NIP.        NIM.    

           

 

 

 

 

 

 


