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KATA PENGANTAR 

 Pertama dan yang paling utama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan 

syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan dan kesempatan sehingga Buku 

Pedoman Program Pengalaman Lapangan ini terselesaikan. Buku ini merupakan 

penuntun dasar dan petunjuk teknis pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan di 

Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan terutama bagi 

mahasiswa, dosen pembimbing, pengelola PPL dan sekolah praktikan. 

 Buku Pedoman PPL ini ditulis sebagai buku panduan Program Pengalaman 

Lapangan untuk memberi arahan program PPL secara komprehensif dan operasional 

membantu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program pengalaman lapangan 

bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan di sekolah-sekolah dalam rangka 

pembentukan kompetensi professional mereka sebagai calon guru. Buku Pedoman PPL 

ini terdiri atas empat BAB, yaitu: Pendahuluan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan, 

Penyusunan Perangkat Pembelajaran, Praktikum Mengajar, dan Pedoman Evaluasi. 

Secara lengkap masing-masing bagian diuraikan dalam sub-sub berdasarkan topik 

bahasan setiap BAB. 

 Buku Pedoman ini ditulis oleh tim penyusun yang dibimbing oleh Dekan FIPK. 

Tim penyusun masih membutuhkan masukan-masukan yang konstruktif untuk 

kesempurnaan buku ini. Karena itu kami berharap dengan segala kerendahan hati akan 

menerima kritikan dan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan selanjutnya.  

Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang baik langsung maupun 

tidak langsung, telah membantu dalam penyusunan buku pedoman PPL ini. 

 

 

Medan, Juni 2018 

Tim penyusun   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. HAKIKAT PPL 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan matakuliah wajib yang berisi 

kegiatan pengembangan kompetensi mahasiswa dengan cara mempraktikkan 

pengetahuan kependidikan yang telah dipelajari sepanjang perkuliahan ke dalam konteks 

pembelajaran nyata. PPL dapat dikatakan sebagai rangkain kegiatan terencana, 

terprogram, dan terbimbing melalui kegiatan magang di sekolah bagi mahasiswa program 

studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas 

Potensi Utama Medan. 

PPL mempersyaratkan kemampuan aplikatif dan terpadu dari seluruh pengalaman 

belajar sebelumnya yang diterima di bangku perkuliahan ke dalam program pelatihan 

berupa kinerja dalam semua hal yang berkaitan dengan jabatan keguruan, baik kegiatan 

mengajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya. Kegiatan PPL diselenggarakan dalam 

bentuk pelatihan terbatas, pelatihan terbimbing, dan pelatihan mandiri yang diarahkan 

kepada terbentuknya kemampuan keguruan, yang terjadwal secara sistematis dibawah 

bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong. 

PPL merupakan salah satu matakuliah dengan bobot 4 sks untuk mendapatkan 

pengalaman dalam proses belajar mengajar yang dipersyaratkan dalam pendidikan guru. 

PPL dirancang untuk menyiapkan mahasiswa agar menguasai kemampuan keguruan 

yang terpadu secara utuh. Dengan demikian, setelah mereka menjadi guru mereka dapat 

mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional. Dari sudut pandang isi, PPL 

adalah seperangkat komponen pelatihan guru yang berlangsung secara teori-praktik. 

Setiap tahapan dalam komponen PPL mengacu kepada teori pembelajaran yang telah 

diperoleh mahasiswa sebelumnya dan diimplementasikan dalam kegiatan nyata di kelas 

di sekolah - sekolah. 

Undang-Undang tentang Guru tahun 2005 menegaskan bahwa guru merupakan 

sebuah profesi. Dengan demikian pekerjaan guru selain harus mempunyai nilai tawar 



yang tinggi seperti profesi dokter dan profesional lainnya, guru harus mempunya i 

kompetensi yang dapat diandalkan. Program Pengalaman Lapangan yang dilakukan 

mahasiswa merupakan salah satu wadah agar mahasiswa mendapatkan pengalaman 

profesi yang dapat diandalkan. Dalam PPL mahasiswa akan dihadapkan pada kondisi riil 

aplikasi bidang keilmuan, seperti; kemampuan mengajar, kemampuan bersosialisasi dan 

bernegosiasi, dan kemampuan manajerial kependidikan lainnya. 

Adapun manfaat yang akan didapatkan oleh mahasiswa dengan melakukan PPL 

adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan kompetensi 

pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial dalam rangka meningkatkan mutu 

pembelajaran. Untuk menjadi guru yang memiliki kompetensi yang memadai diperlukan 

latihan-latihan secara terus-menerus dan sistematis. Proses pemerolehan kompetensi ini 

didapat dari banyaknya interaksi bermakna, yaitu interaksi antar mahasiswa dan guru 

pamong, mahasiswa dan dosen pembimbing, mahasiswa dan dosen, serta mahasiswa dan 

materi pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan PPL di prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan sudah 

menjadi kebutuhan yang tidak hanya bermanfaat untuk menaikkan mutu lulusan prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi 

Utama Medan, namun juga mengangkat kualitas lembaga secara bersamaan. 

B. TUJUAN PPL 

PPL di prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan 

Universitas Potensi Utama Medan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:  

1. Mahasiswa mengetahui tugas dan tanggung jawab professional pendidik dalam 

pembelajaran. 

2. Mahasiswa dapat mengaitkan dan mempraktikkan antara pengetahuan 

kependidikan yang diperoleh dalam perkuliahan dengan konteks nyata. 



3. Mahasiswa berlatih mengembangkan kompetensi kependidikan meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional sehingga mengacu 

kepada kompetensi ideal menurut UU Guru dan Dosen. 

4. Mahasiswa dapat menguasai cara memahami situasi sekolah, kurikulum, cara 

menyusun perencanaan pembelajaran, menerapkan berbagai metode pembelajaran 

inovatif, dan mengevaluasi hasilnya. 

5. Mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pendidik pemula yang 

profesional.  

6. Berusaha untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam 

kegiatan pembelajarannya. 

C.  LANDASAN PPL 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan 

Universitas Potensi Utama Medan dilaksanakan dengan mengacu kepada berbagai 

peratura berikut: 

a. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Bab 

IV Pasal 10 tentang Kompetensi Profesional Guru. 

c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

khususnya Bab V Pasal 26 Ayat 4 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

perguruan Tinggi. 

d. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 

e. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

f. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada maka prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

membuat ketentuan bahwa:  



- PPL termasuk dalam kelompok mata kuliah PBM, dengan bobot 4 SKS, meliputi     

   kegiatan pemberian pengalaman awal dan pemberian pengalaman langsung di lapangan   

   (PPL II). 

- PPL wajib diikuti oleh semua mahasiswa/i program studi  Pendidikan Bahasa Inggris   

  Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan. 

D. TARGET PPL 

Target yang diharapkan tercapai melalui kegiatan Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) ini adalah terbentuknya pribadi mandiri dan solutif di kalangan mahasiswa prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris FIPK Universitas Potensi Utama Medan sebagai calon guru 

yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian maupun sosial. 

1. Kompetensi Pedagogik 

       Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini meliputi 

pelaksanaan tugas-tugas pembelajaran di dalam kelas, mulai dari penyusunan rencana 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan penilaian proses dan 

hasil belajar melalui pelaksanaan sejumlah keterampilan mengajar. Maka target minimal 

yang harus dimiliki mahasiswa setelah melaksanakan PPL adalah : 

-   Mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  

-  Mampu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah 

disusun. 

- Mampu mengelola pengorganisasian waktu dan siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas secara kreatif, dinamis, dan dialogis  

-  Mampu menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan  

-  Mampu melaksanakan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar  

      -   Mempunyai  komitmen untuk meningkatkan  kualitas  pembelajaran 

2.  Kompetensi Profesional  



Kompetensi Profesional adalah kemampuan penguasaaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan. Target minimal yang harus dimiliki mahasiswa 

setelah mereka melaksanakan PPL adalah:  

-  Menguasai bidang studi/materi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya  

- Mampu mengembangkan materi pokok  

-  Mampu menggunakan materi penunjang  

-  Mampu merencanakan dan melaksanakan program remedial dan pengayaan  

-  Mampu mengkontekstualkan materi pokok dengan kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan bidang studi. 

3.  Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berhubungan dengan sikap dan 

kepribadian yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai calon guru. Dalam kompetensi 

ini, target minimal yang harus dimiliki mahasiswa setelah mereka melaksanakan PPL 

adalah :  

     -    Menunjukkan sikap dewasa dalam berfikir dan bertindak  

-  Memiliki perilaku sopan dan bertutur kata  

-  Menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas  

-  Memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban  

-  Mampu menampilkan diri sebagai calon Guru yang kompeten dan memiliki 

kepribadian yang baik. 

4.  Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial adalah kompetensi mahasiswa sebagai calon guru yang 

berhubungan dengan cara menempatkan diri dalam lingkungan sekolah latihan maupun 

cara menjalin hubungan dengan orang lain. Target minimal yang diharapkan dimiliki oleh 

para mahasiswa praktikan adalah :  



-  Mampu berkomunikasi secara baik dengan orang lain (panitia PPL, dosen 

pembimbing lapangan, kepala sekolah, guru pamong, guru, siswa, komite sekolah, 

orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah).  

-  Mampu bekerjasama sama dengan seluruh komponen sekolah latihan maupun antar 

mahasiswa praktikan.  

-  Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pihak fakultas, sekolah latihan, dan kelompok praktikan.  

-  Selain itu sebagai seorang calon guru harus memahami dan berpedoman kepada 

kode etik guru.  

E.  MANFAAT PPL 

PPL yang dilaksanakan oleh prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu 

Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan diharapkan memberi 

manfaat kepada mahasiswa, sekolah, dan lembaga.  

1.  Bagi Mahasiswa  

a. Memperdalam pemahaman mahasiswa tentang proses pendidikan di sekolah 

dengan segala permasalahannya.  

b.  Memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa tentang proses pembelajaran 

dan kegiatan administrasi sekolah.  

2.  Bagi Sekolah  

a.  Memperoleh kesempatan untuk berperan serta menyiapkan dan membentuk calon 

guru/calon tenaga kependidikan sekolah dasar yang kompeten.  

b.  Memperoleh bantuan tenaga, ilmu dan pemikiran untuk pengembangan sekolah.  

3.  Bagi Program Studi  

a. Memperoleh umpan balik (feed back) dari pengalaman mahasiswa praktikan 

terhadap perkembangan kependidikan di lapangan bagi penyesuaian dan 

pengembangan program akademik pada program studi. 

b. Meningkatkan kerjasama dengan sekolah latihan untuk pengembangan Tri Darma 

Perguruan Tinggi. 



 

 

F.  TEMPAT PPL 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di lembaga pendidikan 

formal yang ada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, yang meliputi sekolah 

SMP/sederajat dan SMA/sederajat. Sekolah yang dipilih dan ditetapkan sebagai tempat 

PPL berdasarkan pertimbangan kesesuaian dan kerjasama Universitas Potensi Utama 

dengan sekolah tempat PPL. 

G.  PANITIA PPL 

Panitia PPL di prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan 

Kependidikan Universitas Potensi Utama adalah unit pelaksana teknis praktik 

kependidikan yang bertangung jawab kepada Rektor Universitas Potensi Utama Medan 

untuk menyelenggarakan dan mengelola program Pengalaman Lapangan bagi 

mahasiswa/i prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan 

Universitas Potensi Utama Medan. Panitia PPL dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu 

oleh tenaga edukatif yang dapat merangkap menjadi Dosen Pendamping Lapangan. 

Panitia PPL bertugas merencanakan dan mongkordinasikan pelaksanaan Program 

Pengalaman Lapangan bagi mahasiswa/i prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu 

Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan. 

Fungsi dari Panitia Program Pengalaman Lapangan Universitas Potensi Utama 

Medan adalah sbb: 

a.  Merencakan dan mengatur pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan  

b.  Mengevaluasi pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, 

c.  Mengembangkan mutu pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan. 

 

 



BAB II 

MEKANISME PELAKSANAAN PPL 

A. PERSYARATAN PPL 

Mahasiswa/i prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan 

Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan dapat mengikuti PPL apabila memenuhi 

persyaratan baik akademik maupun administratif. 

1. Syarat Akademik 

Mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan 

Kependidikan telah lulus matakuliah: 

1) Pengantar Pendidikan 

2) Profesi Kependidikan 

3) Psikologi Pendidikan 

4) Perkembangan Peserta Didik 

5) Belajar Pembelajaran 

6) Teaching English as a Foreign Language I & II 

7) Curriculum and Material Development 

8) Microteaching  

9) Telah menempuh sekurang-kurangnya 110 SKS dari keseluruhan jumlah SKS 

program studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan IPK minimal 2,75. 

2. Syarat Administratif 

a. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti PPL telah menyelesaikan persyaratan 

administratif untuk mengambil matakuliah PPL. 

b. Setiap mahasiswa memprogramkan PPL dalam KRS pada semester yang 

bersangkutan yang disahkan oleh Dosen Penasehat Akademik.  

 

 



B. TAHAPAN PELAKSANAAN  

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di prodi Pendidikan Bahasa Inggris  

Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan dilaksanakan 

dua tahap yaitu:  

1. Tahap pendahuluan Program Micro Teaching yang terintegrasi dalam 

Matakuliah Keahlian Berkarya. 

2. Tahap Program Pengalaman Lapangan (Praktik Mengajar) dilaksanakan di   

sekolah. 

C.   PENGELOLAAN 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan dilaksanakan 

dengan prinsip :  

a.  Terbimbing, artinya mahasiswa PPL dalam melaksankan tugas-tugasnya dibimbing 

oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), guru pamong dan kepala sekolah  

b.  Terkonsentrasi, artinya mahasiswa PPL harus terfokus pada kegiatan PPL. Oleh 

karena itu, mahasiswa yang melaksanakan PPL tidak diperkenankan menga mbil 

mata kuliah yang lain. 

c.  Terpadu, artinya seluruh kegiatan PPL merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan dari program akademik lainnya dan saling menunjang. 

d.  Terarah, artinya semua kegiatan dan tugas-tugas PPL diarahkan untuk pencapaian 

tujuan dan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. 

 PPL ini akan berhasil apabila perencanannya dan pelaksanaannya dilakukan dengan 

kerjasama antara semua pihak yang terkait, yaitu pihak prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan (panitia 

pelaksana, dosen pembimbing, dan mahasiswa) dan pihak sekolah latihan (kepala 

sekolah, guru pamong, guru, dan karyawan/ti). Selama mahasiswa PPL mengikuti 

kegiatannya mahasiswa melakukan semua tanggung jawab. Keberhasilan PPL tidak 

hanya berada di pihak prodi, tetapi juga mahasiswa PPL yang berada di Sekolah.  



BAB III 

PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN 

A. TAHAP PERSIAPAN  

Kegiatan PPL mencakup realisasi semua tahap kegiatan PPL, baik di kampus 

maupun di sekolah yang bertujuan untuk mengimplementasikan pengetahuan teori dan 

pengalaman-pengalaman lain yang diperoleh selama di bangku kuliah ke dalam praktik 

nyata di sekolah di bawah bimbingan atau tanpa bimbingan guru pamong dan dosen 

pembimbing yang ditunjuk untuk itu. Pelaksanaan PPL diawali dengan kegiatan tahap 

persiapan PPL. 

Tahap persiapan adalah suatu tahap dimana mahasiswa mempersiapkan diri 

sebelum melaksanakan praktik mengajar di sekolah. Tahap persiapan tersebut berupa 

mahasiswa sudah memprogram dan lulus Matakuliah Keahlian Berkarya (Micro 

Teaching) dengan nilai minimal C. Mahasiswa mengorganisasikan diri membentuk 

kelompok. Selanjutnya kelompok mahasiswa tersebut melakukan observasi mandiri 

terhadap sekolah yang akan ditempati kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).  

Pelaksanaan observasi tidak hanya berupa pengamatan sepintas tentang sekolah 

yang akan ditempati, tetapi juga melakukan negosiasi dan pembicaraan lain yang 

mengantarkan terlaksananya kegiatan PPL. Mahasiswa melakukan observasi tentang 

suasana kehidupan sekolah, antara lain keadaan fisik lingkungan, administrasi, dan 

pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kegiatan observasi harus dilakukan 

secara mandiri oleh mahasiswa agar mahasiswa belajar bersosialisasi dengan lembaga 

profesi yang akan digeluti. Sekolah yang dijadikan media PPL adalah sekolah–sekolah 

yang ada di Medan dan sekitarya. Mahasiswa melaporkan hasil observasi yang telah 

dilakukan kepada kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan 

Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan. Selanjutnya, kaprodi Pendidikan 

Bahasa Inggris akan mengirim surat secara resmi kepada pihak sekolah tempat PPL dan 

menugaskan dosen pembimbing PPL. 

 



B. TAHAP PEMBEKALAN  

Pembekalan PPL dilaksanakan agar mahasiswa mempersiapkan bekal kompetensi 

dan mental yang mantap sebelum pelaksanaan PPL. Pembekalan PPL adalah kegiatan 

membekali mahasiswa tentang hakikat PPL dan kompetensi professional (pedagogik, 

profesional, kepribadian, dan sosial) sebelum praktik dalam situasi pembelajaran nyata di 

sekolah. 

Materi Pembekalan yang diberikan oleh prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas 

Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan adalah: 

a) pada hari pertama Pembekalan PPL, Ketua Program studi akan menjelaskan 

hakikat PPL meliputi pengertian, landasan, tujuan, dan manfaat PPL. Ketua 

Program Studi juga akan menjelaskan peran dosen pembimbing, guru pamong, 

serta tugas-tugas dan penilaian selama PPL. Selain itu dalam kegiatan ini juga 

mengundang satu orang bapak/ibu guru sekolah salah satu tempat PPL untuk 

menjadi narsumber guna memberikan materi terkait etika dan perangkat 

pembelajaran yang harus disiapkan oleh mahasiswa. 

b) Pada hari kedua, bersama dengan dosen pembimbing masing-masing, mahasiswa 

mempersiapkan perangkat pembelajaran, termasuk media dan bahan ajar yang 

digunakan untuk pelaksanaan PPL, serta latihan penyusunan RPP. Perangkat 

pembelajaran yang telah disiapkan tersebut pada akhir PPL dikumpulkan ke dosen 

pembimbing bersama dengan tugas-tugas pelaksanaan PPL. 

C. TAHAP PELAKSANAAN PPL 

Tahap Pelaksanaan PPL di prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik 

dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan meliputi tahap perencanaan dan 

tahap pelaksanaan.  

1. Perencanaan  

Sebelum mengajar mahasiswa terlebih dahulu menyusun RPP. Untuk itu, 

mahasiswa perlu menetapkan permasalahan pembelajaran pada suatu bidang studi di 

suatu kelas. Penyusunan RPP mengikuti format yang telah ditentukan. Perencanaan 



diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan untuk pemecahan masalah yang 

dihadapi, seperti: kompetensi dasar, cara membuat siswa belajar, menyiasati kekurangan 

fasilitas dan sarana belajar dan sebagainya, sehingga dapat diketahui berbagai kondisi 

nyata yang akan dihadapi oleh mahasiswa/i di kelas PPL. 

Analisis kebutuhan menjadi bagian utama yang harus dipertimbangkan dalam 

penyusunan RPP, sehingga RPP menjadi sebuah perencanaan yang sangat matang, yang 

di dalamnya sanggup mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi 

selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, baik pada tahap awal, tahap inti sampai 

dengan tahap akhir pembelajaran, termasuk instrumen evaluasi/penilaiannya.  Ketika 

mengajar di kelas, guru membutuhkan kesiapan materi, alat peraga, termasuk juga 

kelengkapan evaluasi pembelajaran. Semua kebutuhan tersebut penting untuk dijadikan 

sebagai bahan kegiatan persiapan mengajar. 

RPP merupakan suatu skenario pelaksanaan praktik pembelajaran di kelas yang 

akan dilakukan oleh guru. RPP memuat suatu alur dan urutan kegiatan pembelajaran serta 

garis besar materi dari setiap kegiatan yang tidak membingungkan. RPP yang baik adalah 

RPP yang apabila dilaksanakan oleh guru-guru lain, maka terdapat kemiripan dalam alur, 

urutan kegiatan dan garis besar materi pembelajarannya. Dengan demikian, jika 

implementasi suatu RPP memberikan hasil pembelajaran yang baik, maka RPP tersebut 

dapat disebarluaskan kepada para guru untuk dilaksanakan di kelasnya. Mahasiswa 

sebagai calon guru wajib mempertimbangkan hal ini sebelum masuk mengajar di kelas. 

Kegiatan penting lain yang harus dilakukan sebelum implementasi RPP di kelas 

adalah menyusun panduan observasi yang didasarkan pada RPP. Panduan observasi 

berisi aspek-aspek kesesuaian pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa 

praktik dengan RPP. Panduan observasi juga berisi respon/tanggapan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Apakah siswa menjadi senang dan termotivasi belajarnya 

atau malah sebaliknya, adanya hal-hal menarik dari para siswa, konsentrasi belajar siswa, 

adanya kelainan belajar dari beberapa siswa dan sebagainya. Mahasiswa PPL hendaknya 

menyusun panduan observasi ini. 

 



2. Pelaksanaan Orientasi Lapangan 

Mahasiswa/i prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan 

Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan mengikuti kegiatan orientasi PPL 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

- Dosen pembimbing mengantar mahasiswa ke sekolah memperkenalkan serta 

menyerahkan secara resmi kepada kepala sekolah untuk memperoleh bimbingan 

selama menjalankan program latihan. 

- Guru pamong memberikan pengalaman atau informasi yang berkaitan dengan 

(a) kegiatan akademik, misalnya mengamati bagaimana guru mengajar, (b) 

mengenal berbagai kegiatan administrasi misalnya daftar guru, daftar hadir 

murid, daftar nilai, dll, (c) mengenal berbagai kegiatan non-mengajar seperti 

kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, dan (d) mempelajari keadaan fisik, sosial 

dan kultur sekolah. 

- Menyusun jadwal kegiatan (program) yang akan dilaksanakan selama PPL di 

sekolah bersama-sama dengan dosen pembimbing di bawah koordinasi Kepala 

Sekolah. 

- Mahasiswa diserahkan kepada pihak sekolah oleh Dosen Pembimbing 

Lapangan.  

- Mahasiswa melakukan kordinasi dengan guru pamong tentang kegiatan PPL.  

- Mahasiswa melakukan praktik mengajar secara terbimbing/mandiri di sekolah 

tempat PPL. 

3. Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Mengajar Terbatas  

Pelaksanaan pelatihan keterampilan mengajar terbatas di prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan 

bertujuan untuk: 

1) Menetukan komponen keterampilan dasar mengajar apa saja yang masih 

memerlukan latihan tambahan; 

2) Melatih mahasiswa berdasarkan komponen keterampilan dasar yang belum 

dikuasai dengan baik. 



4. Pelaksanaan Pelatihan Mengajar Terbimbing 

Kegiatan ini merupakan latihan penerapan secara utuh dan terintegrasi semua 

komponen keterampilan dasar mengajar di dalam situasi nyata di bawah bimbingan dosen 

pembimbing dan guru pamong. Fokus perhatian dalam latihan terbimbing ini adalah pada 

persiapan mengajar, penerapan keterampilan dasar mengajar secara terintegrasi dalam 

latar alamiah yang bervariasi, pengelolaan proses belajar mengajar dan dampaknya 

terhadap siswa. 

Untuk menyusun satuan pelajaran hendaknya diperhatikan aspek-aspek (a) 

kemampuan menetapkan bahan dan tujuan pembelajaran, (b) kemampuan memilih dan 

mengorganisasikan materi, media, dan sumber belajar, (c) kemampuan merancang 

strategi pembelajaran, (d) kemampuan merancang pengelolaan kelas, (e) kemampuan 

merancang prosedur dan alat evaluasi, dan (f) kebersihan dan kerapian rencana 

pembelajaran, serta penggunaan bahasa tulis yang baik dan benar. 

Beberapa materi utama yang menjadi materi pokok yang berkaitan dengan 

keterampilan mengajar di depan kelas meliputi kemampuan:  

(a)  pengelolaan tugas rutin, fasilitas belajar, dan waktu,  

(b)  penggunaan strategi pembelajaran,  

(c)  kemampuan berkomunikasi dengan siswa,  

(d)  kemampuan mendemonstrasikan khasanah metode mengajar,  

(e)  kemampuan mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan relevansinya 

dengan topik dan dimensi pengetahuan yang dituntut dalam topic itu,  

(f)  kesan umum rencana pembelajaran, baik tentang keberhasilan dan kerapian 

maupun tentang penggunaan bahasa tulis,  

(g)  kemampuan melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, dan  

(h)  kemampuan untuk tampil dengan menggunakan bahasa dan prilaku yang tepat. 

 Selain itu, perlu pula diperhatikan kemampuan mahasiswa untuk mengadakan 

hubungan antarpribadi dengan siswa dan orang lain, seperti (a) penumbuhan sikap positif 

siswa, (b) keterbukaan dan keluwesan terhadap siswa dan orang lain, (c) kegairahan dan 



kesungguhan mahasiswa calon guru dalam kegiatan mangajar dan dalam pelajaran yang 

diajarkan, dan (d) pengelolaan interaksi dan prilaku dalam kelas. 

 Prosedur pelaksanaan pelatihan mengajar terbimbing mencakup (a) tahap 

pengambilan tugas dari guru pamong, (b) konsultasi dengan guru pamong dan dosen 

pembimbing tentang materi, media,  dan sumber belajar, (c) membuat persiapan mengajar 

dengan format yang berlaku di sekolah tempat berlatih, (d) melaksanakan kegiatan proses 

belajar-mengajar, (e) melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa, dan (f) 

memberikan balikan dan tindak lanjut kepada siswa sesuai dengan hasil penilaian. 

5. Pelaksanaan Pelatihan Mengajar Mandiri 

Mahasiswa PPL pada tahap ini diberi kesempatan berlatih secara mandiri, untuk 

menerapkan secara utuh dan terintegrasi segala kemampuan keguruan di dalam situasi 

nyata di sekolah, yang diperkaya sesuai dengan konteks, dan mengasah kemampuan 

refleksi dengan bimbingan minimal atau tanpa bimbingan dosen pembimbing atau guru 

pamong. Fokus pelatihan mengajar mandiri ini ditujukan kepada pengembangan 

kemampuan menerapkan secara utuh dan terintegrasi seluruh komponen kemampuan 

profesional guru, yang meliputi kemampuan membuat persiapan mengajar sesuai dengan 

program pembelajaran secara berjenjang, penguasaan materi dan keterampilan mengajar, 

kemampuan mengelola proses belajar-mengajar, penampilan diri sendiri, dan dampaknya 

terhadap belajar siswa. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 8 (delapan) minggu. 

6. Ujian Praktek Mengajar 

Ujian praktek mengajar diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan 

berikut ini: 

a. Kehadiran mahasiswa PPL di sekolah sekurang-kurangnya 80% dari seluruh 

waktu kegiatan PPL. 

b. Jumlah penampilan mengajar di kelas minimal 8 kali maksimal sesuai dengan 

ketentuan guru pamong. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ujian praktek mengajar 

adalah: 

a. Jadwal dan waktu ditentukan oleh guru pamong. 



b. Mahasiswa PPL yang akan menempuh ujian harus hadir di sekolah paling 

lambat 30 menit sebelum ujian dilaksanakan. 

c. Mahasiswa PPL lain tidak diperkenankan hadir di kelas yang dipergunakan 

ujian. 

d. Penguji adalah Guru Pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan. 

e. Mahasiswa PPL yang tidak lulus ujian praktek mengajar diberikan waktu untuk 

ujian kembali paling cepat dua minggu kemudian, dan diharuskan 

melaksanakan latihan praktek mengajar kembali minimal dua kali. 

7. Tata Tertib Pelaksanaan PPL  

Setiap mahasiswa/i PPL di prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik 

dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan harus mengikuti tata tertib 

pelaksanaan PPL sbb: 

a. Mahasiswa yang telah ditempatkan pada sekolah tidak diizinkan pindah 

sekolah atau pindah Guru Pamong. 

b. Mahasiswa PPL diwajibkan hadir dan berada di sekolah pada setiap hari kerja. 

c. Apabila mahasiswa PPL berhalangan hadir karena sesua tu hal yang dapat 

dipertanggungjawabkan hendaknya memberi tahu secara tertulis kepada 

Kepala Sekolah/Guru Pamong yang bersangkutan dua hari sebelumnya kecuali 

karena sakit. 

d. Jika berhalangan hadir lebih dari dua hari, memberitahukan kepada Guru 

Pamong dan Kepala Sekolah. 

e. Setiap mahasiswa PPL harus menaati ketentuan-ketentuan anatara lain: 

Pakaian harus rapi, sopan, bersih tidak transparan dan tidak mencolok atau 

mengundang tertawaan, cemoohan dari siswa. Tidak menggunakan perhiasan 

yang mencolok dan mewah. Bersikap sopan, rendah hati dan hormat kepada 

semua staf di sekolah. Menggunakan bahasa yang baik, benar dan sopan. 

f. Setiap mahasiswa PPL harus mematuhi peraturan, tata tertib sekolah. Bagi 

mereka yang tidak memenuhi peraturan dan tata tertib tersebut akan diberi 



sangsi; peringatan/teguran, penangguhan kegiatan praktek, atau pencabutan 

kesempatan mengikuti PPL yang sedang berlangsung. 

D. PEMBIMBINGAN PPL 

Pembimbingan yang dilakukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing itu 

hendaknya memungkinkan mehasiswa PPL menilai sendiri kinerjanya serta menentukan 

sendiri usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk itu digunakan sistem 

berlapis berulang (sandwich sistem) dalam mekanisme pelaksanaan dan pembimbingan 

tahap-tahap pelaksanaan PPL. 

Persyaratan Dosen yang menjadi pembimbing PPL di prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan adalah 

sebagai berikut:  

1.  Memiliki bidang keahlian yang memadai atau  

2.  Memiliki kepangkatan atau 

3.  Mempunyai keahlian membimbing PPL dengan kualifikasi S2, dan ditugaskan 

oleh Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Politik dan 

Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan.  

Tugas pokok dosen pembimbing PPL di prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan adalah sbb: 

1. Membimbing pembuatan rencana pembelajaran harian (RPP) 

2. Membimbing metode-metode dan tehnik pembelajaran  

3. Bertugas atas nama Fakultas menyerahkan mahasiswa praktikan ke sekolah 

tempat latihan, jika diperlukan. 

4. Melakukan koordinasi mahasiswa asuhannya dan guru pamong dalam 

pelaksanaan PPL. 

5. Meninjau pelaksanaan PPL di sekolah  

6. Bersama dengan guru pamong berdiskusi tentang kemajuan dan kendala 

pelaksanaan PPL. 

7. Melakukan evaluasi pelaksanaan PPL (memberikan penilaian kepada mahasiswa) 



8. Membimbing dan menilai laporan PPL. Membuat rekapitulasi nilai PPL 

mahasiswa asuhannya dari guru pamong dan dosen pembimbing. 

Pembimbingan PPL juga dilakukan oleh Guru Pamong. Guru pamong ditentukan 

oleh sekolah masing-masing. Guru pamong memiliki hak penuh terhadap mahasiswa 

yang melakukan PPL. Berikut beberapa pedoman tentang hak guru pamong: 

1. Guru pamong berhak menegur, memberikan peringatan atau memberikan sanksi 

kepada mahasiswa yang dinilai tidak mematuhi aturan PPL. 

2. Guru pamong berhak memberikan nilai seobjektif mungkin atas kelulusan 

mahasiswa yang melakukan PPL.  

3. Guru pamong berhak mendapat balas jasa yang setimpal. 

Tugas guru pamong pada program PPL prodi Pendidikan Bahasa Inggris di 

Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan adalah sbb: 

1.  Membimbing pembuatan rencana pembelajaran  

2.  Membimbing mengatur jadual pelaksanaan pembelajaran oleh mahasiswa (praktik 

mengajar)  

3.  Mengatur pembagian tugas mahasiswa dalam kegiatan akademik dan ektra 

kurikuler  

4.  Melakukan evaluasi terhadap mahasiswa (memberi penilaian). 

E.  PROSEDUR PEMBIMBINGAN PPL 

Pembimbingan dalam pelaksanaan kegiatan PPL ini menggunakan pendekatan 

diskusi dan supervisi. Karakteristik diskusi dan supervisi dalam pelaksanaan 

pembimbingan kegiatan PPL tercermin dalam berbagai hal, seperti berikut ini: 

1. Kebutuhan akan bantuan datang dari mahasiswa PPL. Kekurangan yang dirasakan 

oleh mahasiswa PPL merupakan pemicu untuk segera meminta bantuan atau 

bimbingan kepada pembimbing (dosen pembimbing dan guru pamong). 

2. Kegiatan komunikasi antara pembimbing dengan mahasiswa PPL terjadi ketika 

mahasiswa merencanakan kegiatan pembelajaran dan setelah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran tersebut. 

3. Fokus supervisi terletak pada kinerja nyata di dalam kelas. 



4. Dengan pembimbing mahasiswa PPL menafsirkan hasil-hasil analisis untuk 

menetapkan sampai di mana target yang telah dicapai dan selanjutnya menetapkan 

tindak lanjutnya. 

Tahapan diskusi dan supervisi pada kegiatan PPL di prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan adalah 

sbb: 

1. Diskusi 

Mahasiswa PPL bersama pembimbing mendiskusikan rencana pembelajaran 

yang disiapkan oleh mahasiswa. Diskusi dipusatkan pada tujuan pengajaran kegiatan 

belajar-mengajar dan alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan serta rencana 

evaluasinya.  

Diskusi dilakukan untuk menelaah persiapan mengajar, khususnya mengenai 

tujuan, materi, langkah- langkah, dan media pembelajaran serta evaluasinya. Diskusi 

juga dimaksudkan untuk menelaah dan mendiskusikan keterampilan yang akan 

dijadikan fokus latihan, serta untuk mendiskusikan instrumen yang akan digunakan 

untuk merekam kegiatan latihan yang direncanakan. 

2. Pengamatan Kegiatan Mengajar 

Kegiatan ini merupakan tahap pelaksanaan rencana yang sudah disepakati oleh 

mahasiswa/i PPL dan pembimbing. Mahasiswa/i PPL melakukan unjuk kerja di kelas dan 

pembimbing merekam apa yang terjadi selama mahasiswa PPL berlatih mengajar. 

Perekaman lebih ditekankan pada tujuan pelatihan dengan menggunakan instrumen yang 

disepakati. 

 

  



BAB IV 

PENILAIAN PPL 

 

A. KONSEP PENILAIAN PPL 

Penilaian PPL adalah proses pengumpulan dan pengukuran tingkat penguasaan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan keguruan yang ditampilkan oleh mahasiswa selama 

PPL berlangsung. Penilaian ini berfungsi ganda, yakni pertama untuk menentukan skor 

atau nilai akhir pelaksanaan PPL mahasiswa/i, dan kedua untuk dijadikan sebagai 

masukan dalam menentukan keefektifan proses pelaksanaan program pelatihan selama 

PPL berlangsung, dimana data tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

pelaksanaan PPL dan untuk melakukan kebijakan di masa yang akan datang. 

B. TUJUAN PENILAIAN 

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara umum tujuan penilaian PPL adalah 

untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal berikut: 

1. Perkembangan dan tingkat penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang ditampilkan oleh mahasiswa/i selama PPL berlangsung;  

2. Tingkat keefektifan proses pelaksanaan PPL itu sendiri. 

C. SIFAT PENILAIAN 

  Penilaian PPL bersifat obyektif, menyeluruh, membimbing, dan berkesinambungan. 

Penilaian meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, baik untuk kepentingan 

perbaikan, pengayaan/pengembangan maupun untuk menetapkan layak tidaknya 

mahasiswa PPL dinyatakan berhasil/lulus dalam PPL. 

D. SASARAN PENILAIAN 

Penilaian diarahkan kepada tercapainya kemampuan dan kecakapan mahasiswa 

program S1 prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan 

Universitas Potensi Utama Medan dalam melaksanakan pembelajaran dalam rangka 

memenuhi empat kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru.  



E. PROSEDUR PENILAIAN 

Penilaian dilakukan terhadap penguasaan mahasiswa terhadap komponen-

komponen PPL, baik secara terpisah-pisah, maupun secara utuh dan terpadu dilakukan 

sejak awal hingga akhir PPL. Prosedur penilaian yang diterapkan adalah penilaian dalam 

proses dan penilaian pada akhir masa pelatihan, yang kedua-duanya memegang peranan 

penting dalam keseluruhan PPL. 

1)  Prosedur Penilian dalam Proses 

Penilaian dalam proses diterapkan pada setiap tahap pelatihan/ujian. Teknik utama 

yang digunakan adalah observasi yang dilakukan oleh guru pamong dan kepala 

sekolah. Hasil penilaian segera dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui suatu 

pertemuan balikan, sehingga mahasiswa dapat menemukan sendiri kekurangan-

kekurangan dan kelebihan-kelebihannya. Dengan demikian, mahasiswa dapat 

merencanakan sendiri usaha-usaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. 

Melalui penilaian dalam proses seperti itu, mahasiswa dibantu oleh dosen pembimbing 

dan guru pamong mampu melakukan refleksi. 

2)  Prosedur Penilaian Hasil 

Pada akhir setiap tahapan pelatihan diadakan penilain akhir dalam bentuk 

observasi atau laporan. Pada akhir tahap pelatihan mandiri diadakan ujian lisan 

sebagai kulminasi dari seluruh tahap pelatihan. Di samping itu mahasiswa juga 

diwajibkan membuat laporan umum tentang penghayatan dan pegalamannya selama 

pelatihan melalui refleksi yang sesuai dengan profesi keguruan, sebagai salah satu 

komponen untuk menentukan nilai akhir PPL. Setiap laporan mahasiswa diperiksa 

oleh pembimbing. 

F. INSTRUMEN PENILAIAN 

Instrumen penilain PPL meliputi (1) Rubrik Penilaian Kelengkapan dan 

Kemampuan Menyususn Perangkat Pembelajaran untuk Praktik Mengajar dan untuk 

RPP, (2) Rubrik Penilaian Praktik Mengajar, (3) Rubrik Penilaian Praktik RPP, (4) 

Rubrik Penilaian Kepribadian, (5) Rubrik Penilaian Laporan PPL, dan (5) Rubrik 

Penilaian Laporan RPP. 



G. RUMUS PENILAIAN 

Penentuan nilai Pelaksanaan PPL oleh guru pamong menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

KKM = Kelengkapan dan Kemampuan Menyususn Perangkat Pembelajaran 

PM     = Prakrik Mengajar 

LS      = Praktik Lesson Study 

K        = Kepribadian 

 

H. BOBOT PENILAIAN 

Pembekalan PPL memiliki bobot 30% dari nilai akhir PPL. Sedangkan 

Pelaksanaan PPL memiliki bobot 70% dari nilai akhir PPL. Jadi, nilai akhir PPL 

ditentukan oleh DPL dengan rumus berikut:  

 

 

Hasil dari penghitungan nilai akhir PPL dikonversi menjadi huruf berikut: 

Kemampuan Nilai Huruf Nilai Angka 

Sangat Baik A 80-100 

Baik B 70-79 

Cukup C 60-69 

Kurang D 50-59 

Gagal E 0-49 

 
 NA =  (20%  x KKM) + (30% x PM) + (30% x LS) + (20% x K) 
                                                  100 

 

 

 

NAPPL = 30% NPembekalan PPL + 35% NPelaksanaan PPL + 35% NLaporan PPL 

 



BAB V 

PEDOMAN PENULISAN LAPORAN PPL 

Di penghujung kegiatan PPL, mahasiswa harus membuat laporan PPL. Laporan 

yang dimaksud dalam panduan ini adalah laporan hasil pelaksanaan Program Pengalaman 

Lapangan yang harus disusun oleh mahasiswa Program Strata Satu (S1) untuk memenuhi 

salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Politik dan 

Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan.  

Tujuan penyusunan Laporan Program Pengalaman Lapangan adalah untuk 

melatih mahasiswa dalam melaporkan suatu kegiatan, melakukan tinjauan pustaka dan 

kajian teori, melakukan pengamatan atau percobaan, menganalisis data, dan membuat 

laporannya. Kemampuan menulis laporan akan sangat bermanfaat ketika mahasiswa 

menyusun skripsi sebagai bagian dari tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan di 

Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan. 

Syarat seorang mahasiswa boleh menyusun Laporan Program Pengalaman 

Lapangan adalah setelah menempuh dan menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan 

Program Pengalaman Lapangan. Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

dan guru pamong. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, maka mahasiswa meminta 

persetujuan kepada kepala sekolah dan Ketua Jurusan. 

A. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN  

Sistematika penulisan laporan PPL di prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas 

Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan adalah sebagai berikut: 

Bagian Awal 

Halaman Judul 

Lembar Pengesahan 

Kata Pengantar 



Daftar Isi 

Daftar Lampiran 

Bagian Inti 

BAB I: PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.2 Tujuan  

1.3 Manfaat  

1.4  Pelaksanaan  

BAB II: HASIL PENGAMATAN 

2.1 Riwayat Berdirinya Sekolah  

2.2 Situasi dan Kondisi Fisik Sekolah 

2.3 Organisasi Sekolah  

2.4 Keadaan Sekolah 

2.5 Keadaan Gurudan Murid 

2.6 Sarana dan Prasarana Sekolah 

2.7 Kurikulum 

2.8 Interaksi Sosial 

2.9  Pelaksanaan tata tertib 

BAB III: PELAKSANAAN PPL 

3.1 Jadwal Pelaksanaan PPL 



3.2 Persiapan Pengajaran 

3.3 Pelaksanaan Pengajaran 

3.4 Evaluasi Pengajaran 

3.5 Keberhasilan dan kendala Mahasiswa 

BAB IV: PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

4.2 Saran/Rekomendasi  

Bagian Akhir 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Jurnal Harian PPL 

Perangkat Pembelajaran 

Dokumentasi 

 

B. PETUNJUK TEKNIS PENULISAN 

Pada bagian ini diuraikan bidang pengetikan, penomoran halaman, huruf dan 

spasi, dan penjilidan. 

Bidang Pengetikan 

Laporan ditulis di kertas HVS ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan berat 80 

gram. Bagian kertas yang ditulisi hanya satu sisi, bagian depan, bukan bolak-balik. 

Bidang pengetikan diukur dari tepi kertas atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 

cm. 



Penomoran Halaman 

Penomoran halaman pada bagian awal ditulis 1 cm dari teks dengan menggunakan 

angka Romawi kecil. Penomoran halaman pada teks menggunakan angka Latin. Pada 

halaman yang terdapat judul bab ditulis di bawah tengah (center), sedangkan pada 

halaman yang tidak terdapat judul bab ditulis di sudut atas kanan (align right).  

Penggunaan Huruf dan Spasi 

Laporan ditulis dengan menggunakan komputer program Windows dengan huruf 

Times New Roman. Tulisan laporan dicetak dengan menggunakan tinta hitam, kecuali 

bagian-bagian tertentu yang diperlukan berwarna supaya lebih jelas maknanya, seperti 

foto, gambar, dan grafik. Ukuran huruf untuk bab dan judul bab sebesar 14 poin, 

sedangkan untuk teks laporan sebesar 12 poin. Ukuran sebesar 10 poin dipakai pada judul 

dan tulisan dalam tabel, gambar, bagan dan sajian data kualitatif. Huruf pada sampul dan 

halaman judul disesuaikan dengan bidangnya dengan ukuran antara 14 poin sampai 

dengan 16 poin. 

Jarak antar baris dalam penulisan teks adalah 2 spasi (spasi ganda). Jarak antara 

judul bab dan sub bab atau awal teks adalah 4 spasi. Jarak antara akhir paragraf dan sub 

bab adalah 3 spasi. Jarak antara sub bab dengan awal baris atau sub-sub bab 2 spasi. 

Apabila dalam suatu teks terdapat judul sub bab atau hanya memuat satu baris sebaiknya 

diturunkan pada halaman berikutnya. 

Jarak antara judul tabel atau gambar dengan teks tabel atau gambar 1,5 spasi. Teks 

tabel atau gambar ditulis 1 spasi. Huruf pertama setelah judul Sub bab diketik rata kiri 

(tidak menjorok ke dalam). Sementara huruf pertama alinea selanjutnya diketik menjorok 

masuk 1 tab (sekitar 1,2 cm). Tulisan “BAB” dan judul bab ditulis di atas tengah 

(center). Sub bab, sub-sub bab dan seterusnya ditulis dari tepi kiri  

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Sebagai penutup dan kelengkapan ketentuan dalam panduan penulisan laporan ini, 

perlu diperhatikan beberapa hal berikut. 



a. Isi laporan diketik rata kiri dan rata kanan. Tanda hubungnya ditulis setelah huruf 

akhir, tanpa disisipi spasi, bukan di bawahnya. 

b. Tempatkan nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali halaman 

pertama setiap bab dan halaman Bagian Awal. Nomor halaman awal bab dan Bagian 

Awal ditulis di tengah bagian bawah halaman. 

c. Tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika halaman tersebut 

merupakan akhir suatu bab. 

d. Tidak boleh memotong tabel menjadi dua bagian (dalam dua ha laman) jika memang 

bisa ditempatkan pada halaman yang sama. 

e. Tidak boleh memberi tanda apa pun sebagai penanda berakhirnya suatu bab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Contoh Halaman Sampul Luar Laporan PPL 
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Lampiran 2 

Contoh Halaman Sampul Dalam Laporan PPL 
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Lampiran 3 

Contoh Lembar Pengesahan Laporan PPL 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Dengan ini Della Hasibuan dinyatakan telah melaksanakan Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) dan laporan yang ditulis oleh mahasiswa tersebut telah mendapat 

persetujuan dari Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing PPL. 

 

 

Medan, 6 Juli 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing Lapanagan   Ketua Program Studi 

 

 

 

Winda Syafitri, M.Pd     Enni Maisaroh, M.Hum 

NIDN   

 

 

 



Lampiran 4 

Standat Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pembekalan dan Pelaksanaan PPL 

 

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PEMBEKALAN DAN 

PELAKSANAAN PPL 

 

NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1 Mahasiswa memahami kurikulum yang 
berlaku di sekolah 

 Menganalisis konsep dan pendekatan 
kurikulum yang berlaku di sekolah 

 Mampu mempraktikkan pemahaman 

terhadap kurikulum dalam praktik 
perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. 

 Memahami silabus bidang studi  

 Mampu mengidentifikasi Kompetensi 
Inti dan Kompetensi Dasar dalam 

silabus bidang studi. 

 Memahami cara mengaplikasikan 

pendekatan kurikulum dalam suatu 
metode pembelajaran. 

2 Mahasiswa memahami profil sekolah, 

proses pembelajaran yang dilaksanakan 
dan perbedaan karakteristik peserta 
didik 

 Mengobservasi dan menganalisis profil 

sekolah dan keterkaitannya dengan 
proses pembelajaran. 

3 Memahami dan mampu 

mempraktikkan penyususnan perangkat 
pembelajaran dengan terampil 

 Memahami jenis-jenis perangkat 

pembelajaran. 

 Mampu menganalisis kalender 

akademik yang berlaku dalam satu 
dalam satu tahun ajaran dan terampil 

mengaplikannya dalam praktik 
penyususnan perangkat pembelajaran 

4 Mahasiswa terampil menerapkan 

paradigm baru pendidikan dan model 
pembelajaran inovatif sebagai usaha 
reformasi pendidikan masa kini 

 Menganalisis paradigm baru 

pendidikan yang relevan dengan 
kebutuhan pendidikan masa kini. 

 Menganalisi metode metode 

pembelajaran inovatif dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. 

 Terampil dalam menyesuaikan 

metode-metode pembelajaran dengan 



perbedaan karakteristik dan kebutuhan 
siswa. 

 Terampil menyesuaikan pendekatan 

yang berlaku dalam kurikulum dengan 
metode-metode pembelajaran inovatif. 

5 Mahasiswa memahami konsep dan 

prosedur pelaksanaan Lesson Study 
 Memahami konsep Lesson Study 

 Memahami prosedur pelaksanaan 

Lesson Study berbasis sekolah 

 Melakukan simulasi pelaksanaan 

Lesson Study 

 Mahasiswa terampil melaksanakan 
praktik pembelajaran terintegrasi 

teman sejawat untuk metode-metode 
pembelajaran inovatif dalam kerangka 

Lesson Study 

 Mampu membangun interaksi 

pembelajaran yang positif antara siswa 
dengan siswa, siswa dengan guru, dan 
guru dengan siswa sebagai dampak 

penerapan metode pembelajaran 
inovatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

Rubrik Penilaian Kelengkapan dan Kemampuan Menyususn Perangkat 

Pembelajaran pada Pelaksanaan PPL 

 

RUBRIK PENILAIAN KELENGKAPAN DAN KEMAMPUAN MENYUSUN 

PERANGKAT PEMBELAJARAN PADA PELAKSANAAN PPL 

 

No Aspek Penilaian Deskriptor Skor 

1 

(Kurang) 

2 

(Cukup) 

3 

(Baik) 

4 

(Sangant 

Baik) 

1 Kelengkapan 
Perangkat 

Perangkat 
pembelajaran 
terdiri atas 

Kalender 
Akademik, 

Rincian Pekan 
Efektif, silabus, 
Program 

Tahunan, 
Program 

Semester, serta 
Rencana 
Pembelajaran 

dan Instrumen 
Evaluasi  

    

2 Ketepatan 

Penyusunan 
Rincian Pekan 
Efektif (RPE) 

Pembagian 

bulan dalam 
semester, 
penghitungan 

jumlah pekan 
efektif, pecan 

tidak efektif, 
dan jumlah jam 
pelajaran (JP) 

efektif dalam 
RPE sesuai 

dengan kalender 
akademik. 
Format RPE 

sesuai dengan 

    



yang digunakan 
di sekolah  

3 Kemampuan 

menganalisis 
silabus 

Silabus telah 

dianalisis dari 
segi 
Kompetensi Inti 

(KI), 
Kompetensi 

Dasar (KD), 
Pendekatan 
Pembelajaran, 

dan Alokasi 
Waktu 

    

4 Ketepatan 

Penyusunan 
Program 
Tahunan (Prota) 

Prota disusun 

dengan tepat 
dengan 
pembagian KD 

dan alokasi 
waktu mengacu 

pada RPE dan 
silabus. Format 
pola sesuai 

dengan yang 
digunakan di 

sekolah 

    

5 Ketepatan 
Penyusunan 
Program 

Promes disusun 
dengan tepat 
dengan 

pembagian KD 
dan alokasi 

waktu mengacu 
Program 
Semester 

(PROMES) 

    

6 Ketepatan 
Penyususan 

Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran 

(RPP) 

Sistematika 
RPP lengkap 

serta komponen 
isinya tepat 
karena 

dijabarkan dari 
silabus dan 

berisi kegiatan 
pembelajaran 
yang sistematis 

    



untuk mencapai 
KD dengan 
pemanfaatan 

suatu 
media/sumber 

belajar  

7 Ketepatan 
Instrumen 

Evaluasi 

Instrument 
evaluasi sesuai 

dengan KD 
serta mencakup 
ranah 

pengetahuan, 
sikap, dan 

keterampilan. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

Rubrik Penilaian Praktik Mengajar 

 

RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK MENGAJAR 

No Aspek Penilaian Indikator Deskriptor Skor 

1 

Awal 

Pembelajaran 

Apersepsi 1. Mengaitkan materi 

yang akan dipelajari 
dengan kehidupan 

siswa atau pengetahuan 
yang diperoleh 
sebelumnya 

1     2      3      4 

Motivasi  2. Mempersiapkan siswa 

mengikuti 
pembelajaran melalui 

aktivitas yang menarik 
perhatian siswa   

1     2      3      4 

Tujuan 
Pembelajaran 

3. Tujuan pembelajaran 
disampaikan dengan 

jelas 

1     2      3      4 

2 

Inti 
Pembelajaran 

Ketepatan 
materi 

4. Materi yang disajikan 
benar secara teoritis, 

sesuai dengn KD, dan 
dikembangkan sesuai 
dengan indicator yang 

memadai 

1     2      3      4 

Penggunaan 
metode 

pembelajaran  

5. Metode pembelajaran 
mengacu ke 

pendekatan saintifik 
yang meliputi 5 M 

kegiatan serta 
mendorong partisipasi 
aktif siswa dalam 

pembelajaran 

1     2      3      4 

Penguasaan 
kompetensi 

6. Mendemonstrasikan 
kompetensi yang harus 

dikuasai siswa, 
memberikan balikan 
terhadap performasi 

siswa dengan jelas, 
serta mampu 

merespons pertanyaan, 

1     2      3      4 



komentar, atau 
pendapat siswa secara 
memadai, 

Penggunaan 
media 
pembelajaran 

7. Menggunakan media 
yang Sesuai dengan 
KD, mampu 

memanfaatkan secara 
efektif dan efisie, 

melibatkan siswa 
dalam pemanfaatan 
media, serta 

mempermudah proses 
belajar.  

1     2      3      4 

Penyelesaian 

kesulitan 
belajar 

8. Memperlakukan siswa 

secara bijak dan adil, 
mengetahui siswa 
yang kesulitan belajar, 

mengidentifikasi jenis 
kesulitan belajar 

siswa, serta mampu 
memberikan 
bimbingan secara 

memadai terhadap 
kesulitan belajar 

siswa. 

1     2      3      4 

3 

Akhir 
pembelajaran 

Refleksi dan 
penilaian 

9. Melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran 
yang telah 

dilaksanakan dan 
menilai sesuai dengan 

instrument evaluasi 
yang disiapkan 

1     2      3      4 

Tindak lanjut 10. Melaksanakan tindak 
tindak lanjut 

pembelajaran dengan 
memberikan kegiatan 

atau tugas sebagai 
bagian dari 
pengayaan. 

1     2      3      4 

4 

Factor penunjang Penggunaan 
bahasa 

11. Menggunaka bahasa 
yang jelas dan mudah 
dipahami 

1     2      3      4 

Pengatuan 

waktu 

12. Mengorganisasikan 

waktu dengan tepat 

1     2      3      4 



Kepercayaan 
diri 

13. Tampil dengan 
percaya diri dan 
mampu mengelola 

kelas dengan baik 

1     2      3      4 

Penampilan  14. Berbusana dan 
berdandan secara 

sopan dan rapi 

1     2      3      4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

Rubrik Penilaian Kepribadian 

 

RUBRIK PENILAIAN KEPRIBADIAN 

No 
Aspek 

penilaian 
Deskriptor 

Skor 

1 

(Kurang) 

2 

(Cukup) 

3 

(Baik) 

4 

(Sangat 

Baik) 

1 Disiplin Mematuhi tata 

tertib sekolah, 

selalu datang 

dan pulang 

sekolah tepat 

waktu, 

mematuhi tata 

tertib 

pelaksanaan 

PPL, serta 

mengerjakan 

tugas-tugas 

tepat waktu  

    

2 Berkpribadian 

mantab dan 

stabil 

Bertindak 

sesuai dengan 

norma yang b 

berlaku, 

memiliki rasa 

bangga sebagai 

calon pendidik 

pemula, serta 

memiliki 

konsistensi 

dalam 

bertindak dan 

berperilaku  

    

3 Berkpribadian 

dewasa 

Menunjukkan 

kemandirian 

dalam 

bertindak 

sebagai 

pendidik dan 

memiliki etos 

    



kerja tinggi 

sebagai 

pendidik. 

4 Berkpribadian 

arif 

Menunjukkan 

perilaku yang 

memberikan 

manfaat bagi 

peserta didik, 

sekolah, dan 

masyarakat 

serta 

menunjukkan 

keterbukaan 

dalam 

bertindak 

    

5 Berwibawa Menunjukkan 

perilaku yang 

berpengaruh 

positif terhadap 

proses dan hasil 

belajar peserta 

didik 

    

6 Teladan  Menunjukkan 

perilaku yang 

disegani, 

berakhlak 

mulia, dan 

sesuai dengan 

norma yang 

berlaku 

    

7 Kemampuan 

berkomunikasi 

dan bekerja 

sama 

Mampu 

berkomunikasi 

dan bekerja 

sama dengan 

teman sejawat 

dan peserta 

didik 

    

8 Kesopanan  Berpakaian 

rapi dan sopan, 

tidak 

berdandan 

berlebihan, 

berperilaku 

sopan, dan 

    



menjunjung 

tinggi etika 

profesi, serta 

berbahasa 

santun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 

Lembar Observasi Pelaksanaan Lesson Study 

                           

  LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN LESSON SYUDY  

 

Nama Mahasiswa : …………………………………. 

Mata Pelajaran : …………………………………. 

Kelas/Semester : …………………………………. 

Nama Sekolah : …………………………………. 

 

A. Apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang topic pembelajaran hari ini? 

Bagaimana proses mereka belajar? (disertai fakta kongkrit dan alasannya) 

 

 

 

 

 

B. Siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? 

     (harus didasarkan pada fakta konkrit yang diamati dengan disertai nama siswa) 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Mengapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik? Menurut anda apa 

penyebabnya dan bagaimana alternative solusinya? 

(disertai dengan alasan, analisa yang mendalam, dan jika mungkin dasar rujukan 

yang sesuai) 

 

 

 

 

 

D. Bagaiman usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar? 

 

 

 

 

 

 

E. Pelajaran apa yang dapat anda ambil dari pengamatan pembelajaran hari ini? 

 

 

 

Catatan: Aspek-aspek lain yang dapat dicermati oleh observer antara lain difokuskan 

pada interaksi antar siswa dalam satu kelompok, interaksi siswa antar kelompok, interaksi 

siswa – guru, interaksi siswa –media/sumber belajar, serta interaksi siswa – lingkungan. 

 

 

  



JURNAL HARIAN PPL 

 

Minggu ke ____ 

 

 

Tanggal Deskripsi Kegiatan Produk Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Medan, ____________ 2018 

Mengetahui, 

Guru Pamong, 

 

____________________ 

NIP/NUPTK 


