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KATA PENGANTAR 

 

 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Kampus STIT Muhammadiyah Tempurejo 

Ngawi dilaksanakan rutin tiap tahun dan menjadi kurikulum wajib bagi para mahasiswa 

dengan bobot 4 SKS. Kali ini, PPL dilaksanakan serentak untuk semua Program Studi, 

tujuannya agar kerja tim secara holistik simultan bersama dalam satu waktu, sehingga lebih 

efektif dan efisien, mulai perijinan sampai pelaksanaan dan laporan akhir. 

 

Mencermati fenomena masa pandemi COVID-19 ini, Kampus STIT Muhammadiyah 

Tempurejo Ngawi melihat bahwa kegiatan PPL harus mengikuti aturan dari mendikbud 

tentang Kampus Merdeka dan sekolah  daring serta luring dengan memperhatikan protokol 

kesehatan. Meskipun melalui SPADA kegiatan PPL ini juga masih banyak yang dilakukan 

secara luring dalam hal tertentu, misalnya perijian, observasi mahasiswa ke sekolah sampai 

kejasama antara sekolah dengan kampus. Semua kegiatan luring tersebut juga 

membutuhkan strategi dan penanganan intensif. 

 

Hasil kegiatan PPL diwujudkan berupa laporan akhir kegiatan PPL selama 1 bulan. 

Oleh karena itu, pelaporan PPL tahun 2021 ini harus dibuat dalam bentuk karya ilmiah 

yang berimpact pada secara nyata untuk branding semua komponen PPL dalam kualitas 

publikasi ilmiah. Luaran yang memungkinkan dari hasil laporan kegiatan PPL mahasiswa 

adalah ARTIKEL Jurnal Ilmiah untuk dimuat dalam Jurnal Ilmiah. 

 

Besar harapan kami semua komponen mewujudkan perubahan model pembelajaran 

di era pandemi ini dengan visi untuk tetap mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 

Merdeka belajar yang dicanangkan oleh menteri pendidikan RI supaya bisa terwujud 

dengan niat yang kuat meskipun harus mengubah pola pikir dan perilaku pendidikan. 

Demikian dan terima kasih. 

 

 

 Mantingan, 2 Januari 2021 

 

 Penyusun 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

Program Praktik Pengalaman Lapangan (selanjutnya ditulis PPL) pada tahun 2021 ini 

berbeda dari program PPL tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 yang dilanda pandemik 

Covid-19 di seluruh dunia mengakibatkan perubahan tatanan masyarakat dunia dalam 

berbagai bidang, tak terkecuali pendidikan. Menteri pendidikan sudah mencanangkan 

merdeka belajar yang pada akhirnya kondisi pandemik ini memungkinkan penerapan 

merdeka belajar tersebut. PPL tahun ini menuntut perhatian ekstra dari berbagai pihak 

mulai mahasiswa, dosen pembimbing lapangan (DPL) dan semua pihak-pihak yang terlibat. 

Semua komponen pendidikan di atas harus mampu mengimplementasikan medeka belajar 

di masa pandemik Covid-19 ini. Pembelajaran dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan 

(luring) dirancang sedemikian rupa mengatasi kondisi ini. 

Mencermati kondisi ini, STIT Muhammadiyah Ngawi membuat suatu inovasi PPL 

mulai proses sampai luaran hasil PPL yang mengakomodasi kebutuhan masa pandemik 

Covid-19. Selama proses PPL selama 1 bulan, mahasiswa sudah mulai melaporkan semua 

kegiatannya di sekolah/madrasah/ lembaga pendidikan. Sinergi antara mahasiswa PPL, 

guru pamong, dan DPL sangat diperlukan di sini. 

Hal lain yang menjadi inovasi PPL tahun 2021 ini adalah hasil /luaran PPL. 

Hasil/luaran PPL selama ini masih berwujud laporan kegiatan PPL dalam  format 

konvensional. Hal ini kurang bermanfaat dalam mendapatkan point kinerja para mahasiswa, 

DPL maupun guru pamong sekolah/madrasah/lembaga pendidikan lain, sampai institusi. 

Oleh karena itu, kali ini luaran yang dituntut oleh Kampus  STIT Muhammadiyah Ngawi 

untuk memberi impact berharga bagi semua yang terlibat dalam kinerja ini adalah karya 

tulis ilmiah hasil modifikasi dari semua proses PPL mahasiswa dalam wujud Artikel Jurnal 

Ilmiah. 

 

A. Pengertian, Tujuan dan Sasaran PPL 

1. Pengertian 

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Praktik Mengajar adalah seluruh 

kegiatan yang mencakup latihan mengajar dan tugas- tugas kependidikan, yang harus 

dilakukan mahasiswa STIT Muhammadiyah Ngawi sebagai persyaratan bagi pembentukan 

profesi kependidikan. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) termasuk kegiatan 

intra-kurikuler yang dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu. 
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2. Tujuan PPL 

Di dalam buku pedoman PPL Kampus STIT Muhammadiyah Ngawi disebutkan antara lain, 

bahwa tujuan PPL adalah: 

a. Membimbing para mahasiswa ke arah terbentuknya pribadi yang memiliki nilai, 

sikap, pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan bagi profesi guru, 

administrator pendidikan serta mampu menangkap makna dari situasi keguruan yang 

dihadapi. 

b. Membimbing para mahasiswa calon guru/tenaga kependidikan agar berkepribadian 

pendidik/ guru yang baik dan setia pada profesinya, dan mampu mengembangkan ilmu-

ilmu yang sesuai dengan bidang pendidikan dan perkembangan zaman serta cakap 

menyelenggarakan pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. 

c. Membimbing para mahasiswa calon guru agar menghayati secara mendalam dan 

mengaktifkan diri dalam semua kegiatan keguruan, sehingga nantinya terbentuknya 

sikap mental mahasiswa yang sesuai dengan profesinya (guru). 

 

3. Sasaran PPL 

Sasaran PPL adalah membentuk pribadi calon guru/tenaga kependidikan yang 

memiliki seperangkat kompetensi baik kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. yang diperlukan bagi profesinya serta cakap 

dan tepat menggunakannya di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik di 

masyarakat, sekolah maupun luar sekolah. Mengkaji dan mengembangkan praktik 

keguruan dan kependidikan, memantapkan kemitraan Kampus STIT Muhammadiyah Ngawi 

dan sekolah/lembaga pendidikan. 

 

B. Status dan Bobot Program Pengalaman Lapangan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mempunyai beban kredit 4 SKS dan wajib 

dilakukan oleh semua mahasiswa STIT Muhammadiyah Ngawi ditingkat sarjana, yang 

sudah merampungkan mata kuliah sebanyak 100 SKS  dengan IP paling rendah 2.00. PPL 

mempunyai kedudukan strategis, yang menentukan tingkat kemampuan professional 

mahasiswa sebagai calon guru. Sebab di dalam latihan praktik keguruan, para calon 

berkesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoretis yang diperoleh secara empiris dan 

pengalaman baru, yang berarti memperkaya serta melengkapi pengetahuan profesi yang 

telah dimiliki. Dengan demikian mahasiswa calon guru diharapkan mampu bertindak 

sebagai administrator pendidik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 
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C. Waktu Pelaksanaan Program Pelaksanaan Lapangan 

PPL dilaksanakan pada semester VII selama 1 bulan efektif, dan 

penyelenggaraannya diupayakan tidak menggangu kegiatan belajar di Sekolah/lembaga 

pendidikan Latihan yang bersangkutan atau akademik yang lain. 

 

D. Tempat Program Pelaksanaan Lapangan 

Pada masa Pandemi Covid-19 ini penyelenggaraan PPL dilaksanakan di Lembaga 

Pendikan (SLTA-MA-SMK/SMP-MTs/SD-MI/Pondok Pesantren/Madin/TPA, atau tempat 

yang telah ditunjuk berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Kampus STIT Muhammadiyah 

Ngawi. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 

 

 

A. Strategi dan Mekanisme Pelaksanaan Program 

Tata kerja pelaksanaan kegiatan PPL STIT Muhammadiyah Ngawi dilakukan melalui 

dua tahapan yaitu persiapan yang dilakukan di kampus, dan pelaksanaan, yang 

berlangsung di sekolah/lembaga pendidikan latihan. 

1. Persiapan yang dilakukan di Kampus 

Kegiatan pada periode persiapan mencakup : 

a. Konsultasi dan Koordinasi dengan sekolah latihan/lembaga pendidikan lain. 

b. Pendaftaran Calon Peserta PPL 

c. Pembentukan kelompok-kelompok calon peserta. 

d. Penunjukan dan pengusulan Dosen Pembimbing/ Guru Pamong. 

e. Infromasi mengenai situasi dan kondisi Sekolah Latihan. 

f. Informasi tentang program kegiatan PPL. 

g. Latihan pembuatan pembahasan memecahkan masalah (case conference). 

h. Pemahaman kurikulum yang berlaku. 

i. Diakhiri dengan penyerahan praktikan ke Sekolah-sekolah Latihan. 

. 

2. Pelaksanaan yang berlangsung di Sekolah Latihan 

Garis besar pelaksanaan kegiatan PPL di Sekolah Latihan mencakup: 

a. Observasi dan orientasi 

b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah (mengajar) 

c. Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan sekolah (upacara, piket, 

pengawasan ujian, dll) 

d. Pembuatan laporan kegiatan PPL. 

e. Pelaksanaan ujian akhir Praktik Mengajar. 

 

Observasi dan orientasi pada pokoknya meliputi: 

a. Informasi/ pengenalan Sekolah Latihan. 

b. Informasi/ pengenalan berbagai macam aktivitas Sekolah Latihan. 

c. Penyusunan Laporan kegiatan observasi dan orientasi. 

d. Dilaksanakan selama kurang lebih dua minggu sejak awal penerjunan di Sekolah Latihan. 

Kegiatan observasi dan orientasi dengan maksud agar praktikan mempunyai wawasan, 

mengenal dan memahami tentang situasi, kondisi dan tata kehidupan di Sekolah Latihan. 

Mahasiswa diharapkan dapat memotret pelaksanaan proses belajar mengajar  selama 



7  

masa pandemik lalu disesuaikan dengan kondisi di  sekolah antara  lain tentang: 

a. Situasi lokasi/ denah dan alamat Sekolah Latihan. 

b. Kondisi pembelajaran di masa pandemi Covid-19 

c. Keadaan siswa. 

d. Pengaturan tata ruang kelas. 

e. Penggunaan alat-alat pelajaran. 

f. Pemanfaatan perpustakaan dan laboratorium. 

g. Personalia Sekolah. 

h. Pengaturan dan pelaksanaan kegiatan sekolah. 

i. Hubungan antar personal sekolah. 

j. Hubungan sekolah dengan instansi/ organisasi terkait. 

k. Administrasi kantor dan keuangan sekolah. 

l. Persiapan program pengajaran dan pelaksanaannya. 

m. Disiplin dan iklim kerja. 

n. Dan lain-lain. 

 

Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain di sekolah latihan mencakup : 

a. Mengikuti penyelenggaraan kegiatan di sekolah 

b. Pengelolaan sekolah/ piket guru 

c. Mengahadiri rapat-rapat, ekstrakurikuler/ tugas-tugas lain. 

 

Penutup kegiatan PPL di Sekolah Latihan ditandai dengan dilaksanakannya ujian akhir 

Praktik Mengajar. Bagi praktikan yang akan menempuh ujian akhir berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Mengunggah laporan hasil observasi dan orientasi, perangkat pembelajaran, media, 

yang disahkan oleh pembimbing, pamong dan Kepala Sekolah yang bersangkutan ke 

STIT Muhammadiyah Ngawi Menunjukkan tugas-tugas yang diberikan oleh Guru Pamong 

kepada DPL. 

b. Bahan/ tugas ujian dapat diminta 7 hari sebelum pelaksanaan ujian. 
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B. Kegiatan Program Pengalaman Lapangan 

 

Jadwal pelaksanaan PPL STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi Tahun Akademik 

2020/2021 terlihat pada tabel berikut.  

No Kegiatan Periode Waktu Pelaksana 

A PERSIAPAN 

1 Koordinasi Panitia PPL 13 Januari 2021 Panitia  

2 Pendaftaran Peserta PPL 13-18 Januari 2021 Sekretaris 

3 Perijinan ke dinas dan lokasi 18 Januari 2021 Sekretaris 

4 Upload buku pedoman 18 Januari 2021 Sekretaris 

5 Pengelompokkan/ploting Lokasi 18 Januari 2021 Sekretaris 

6 Pembekalan DPL 19 Januari 2021 Panitia  

7 Pembekalan dan Pelepasan 

Mahasiswa 

20 Januari 2021 Panitia  

8 Penerjunan/penerimaan 

mahasiswa PPL di Sekolah 

25 Januari 2021 Panitia  

B PELAKSANAAN 

9 Observasi oleh peserta PPL 20 - 25 Januari 2021 Mhs Peserta 

PPL 

10 Pelaksanaan PPL 25 Januari – 25 Pebruari 

2021 

Mhs Peserta 

PPL 

11 Monitoring dan Evaluasi PPL 23 Pebruari 2021 DPL-Panitia 

12 Penarikan Peserta PPL 25 Pebruari 2021 DPL 

C EVALUASI DAN PELAPORAN 

13 Penyusunan dan penyerahan 

Laporan Akhir PPL 

28 Pebruari 2021 Mhs Peserta 

PPL,DPL 

14 Penyerahan Nilai PPL 28 Pebruari 2021 DPL 

15 Penyerahan Sertifikat PPL 28 Pebruari 2021 Panitia 

16 Evaluasi PPL 28 Pebruari 2021 Panitia 
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BAB III 

PERSYARATAN DAN DESKRIPSI TUGAS PERSONALIA PPL 

 

 

A. Persyaratan 

1. Syarat Peserta PPL 

Mahasiswa calon peserta PPL harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut : 

a. Duduk pada semester VII dan memenuhi segala bentuk administrasi. 

b. Telah memenuhi persyaratan akademis sebagai bekal praktik keguruan dan telah 

lulus mata kuliah mikroteaching. 

c. Diusulkan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan secara kolektif kepada 

Bidang Kemahasiswaan. 

 

2. Syarat Dosen Pembimbing Lapangan (PPL) 

Dosen yang menjadi Dosen Pembimbing Lapangan harus memenuhi kualifikasi 

sebagai berikut :  

a. Dosen Tetap Kampus STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi. 

b. Dosen dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli. 

c. Dosen yang bersangkutan menyatakan kesanggupan menjadi pembimbing PPL 

untuk bisa menghasilkan LUARAN wajib dan pilhan. 

 

3. Syarat Guru Pamong 

Guru Pamong yang dimaksud adalah Guru bidang studi yang mendapat tugas untuk 

membimbing pengalaman lapangan dan memenuhi kualifikasi sebagai berikut : 

a. Berpengalaman membimbing praktik keguruan di sekolah/madrasah/ lembaga 

pendidikan lain. 

b. Ditunjuk oleh Kepala Sekolah/madrasah yang bersangkutan kepada Pelaksana. 

c. Diutamakan guru yang sesuai dengan bidangnya. 

 

B. Pengelola dan Pelaksana PPL 

Pengelola kegiatan PPL di Kampus STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi 

dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. Dalam kerangka ini pelaksana 

bekerja sama dengan Kepala Sekolah, tempat dilaksanakan PPL. 

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPL, Pelaksana mendelegasikan tugas dan 

kewenangannya kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Kepala Sekolah sebagai 

penangung jawab di Sekolah Latihan dapat melimpahkan tugas kewenangannya kepada 

Guru Pamong untuk melaksanakan secara langsung pembimbingan kepada praktikan. 
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1. Pengelola Bidang Kemahasiswaan 

Tugas dan kewajiban pengelola mencakup :  

a. Konsultasi dengan sekolah yang akan dipergunakan untuk Praktik Keguruan 

b. Menginformasikan ketentuan dan kebijakan yang dipergunakan dalam 

penyelenggaraan PPL kepada semua unsur yang terlibat. 

c. Membentuk kelompok-kelompok mahasiswa peserta PPL. 

d. Menyerahkan dan menerima kembali praktikan kepada dan dari Sekolah 

Latihan. 

e. Mengevaluasi hasil penilaian yang diterima dari Guru Pamong/ Kepala Sekolah 

yang bersangkutan. 

f. Menyampaikan hasil penilaian tersebut pada akhir butir e di atas kepada 

Program Studi. 

g. Mengupayakan fasilitas dan dana bagi pelaksanaan PPL serta 

mempertanggungjawabkan penggunaannya.  

h. Memberikan Laporan atas seluruh pelaksanaan PPL beserta hasil- hasilnya 

kepada Ketua STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi. 

 

2. Kepala Sekolah 

Sebagai Koordinator penanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan PPL 

di sekolahnya, Kepala Sekolah/madrasah/lembaga pendidikan lain mempunyai 

tugas dan kewajiban sebagai berikut : 

a. Menentukan dan menyampaikan daftar Guru Pamong kepada Pelaksana PPL. 

b. Menerima mahasiswa praktikan dan menyerahkannya kembali setelah 

pelaksanaan kegiatan PPL berakhir. 

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PPL. 

d. Memberikan pengarahan dan penjelasan umum kepada semua pihak yang 

terlibat penyelenggaraan PPL. 

e. Mengusahakan kesempatan terselenggaranya observasi, orientasi, dan 

kegiatan praktik. 

f. Memantau pelaksanaan PPL dan mengatasi segala permasalahan yang 

mungkin timbul. 

g. Memberikan masukan/ pertimbangan mengenai penilaian praktikan kepada 

guru pamong. 

h. Menampung hasil penilaian para praktikan dari Guru Pamong. 

i. Menyampaikan hasil pelaksanaan PPL, kepada pengelola kegiatan PPL. 
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3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bertugas :  

a. Hadir pada upacara penerimaan dan penyerahan kembali di sekolah tempat 

praktikan baik luring maupun daring. 

b. Bersama Guru Pamong menyusun program kegiatan bagi praktikan 

bimbingannya. 

c. Membimbing praktikan secara individual atau kelompok dalam perencanaan 

kegiatan PPL. 

d. Bersama Guru Pamong menyasikan/ mengamati praktikan melaksanakan tugas 

praktik mengajar. 

e. Bersama Guru Pamong memberikan feed back (balikan) kepada praktikan. 

f. Mampu membimbing luaran dalam bentuk artikel jurnal) 

g. Mengolah hasil penilaian praktikan dari Guru Pamong menjadi nilai akhir. 

h. Sebagai penghubung antara STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi dengan 

Sekolah Latihan. 

i. Melaporkan hasil bimbingannya kepada  pengelola kegiatan PPL. 

 

4. Guru Pamong 

Tugas Pokok Guru Pamong sebagai berikut : 

a. Hadir dalam upacara penerimaan dan penyerahaan praktikan di sekolah latihan. 

b. Bersama Dosen Pembimbing menyusun rencana kegiatan praktikan di sekolah. 

c. Menjadi moderator antar praktikan dengan unsur-unsur personal sekolah 

setempat. 

d. Memberikan tugas-tugas praktikan dan membimbing kegiatan praktikan. 

e. Bersama Dosen Pembimbing menyaksikan/ mengamati penampilan praktikan 

melaksanakan praktik mengajar. 

f. Bersama Dosen Pembimbing memberikan feed back (balikan) dalam diskusi 

dengan praktikan. 

g. Memberikan penilaian latihan praktik dan penampilan mahasiswa dalam ujian 

praktik mengajar. 

h. Bersama semua unsur pelaksana PPL di sekolah untuk menanggulangi 

permasalahan yang timbul. 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan PPL dan semua kegiatan kepada Kepala Sekolah 

untuk diteruskan kepada pengelola PPL. 
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5. Mahasiswa peserta PPL/ Praktikan 

Tugas dan Kewajiban mahasiswa : 

a. Mendaftarkan diri sebagai calon, dan menyelesaikan segala urusan administrasi/ 

akademis di STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi. 

b. Hadir pada upacara penyerahan praktikan di Sekolah Latihan dan upacara 

penyerahan kembali setelah kegiatan PPL selesai baik Luring maupun Daring. 

c. Mentaati dan melaksanakan segala kegiatan yang ditugaskan oleh Guru 

Pamong. 

d. Berpakaian/ berhias secara pantas, rapi dan sopan setiap praktik di sekolah baik 

luring maupun daring. 

e. Mengikuti peraturan tata tertib yang berlaku di Sekolah Latihan. 

f. Berkonsultasi mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan dengan Guru 

Pamong dan Dosen Pembimbing. 

g. Bersikap dan berlaku sopan terhadap semua warga dari sekolah latihan. 

h. Memupuk komunikasi yang baik diseluruh personil Sekolah Latihan 

i. Berusaha/ mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat 

menodai citra guru. 

j. Membuat Laporan akhir dan Luaran Wajib (Artikel Jurnal) yang disyahkan oleh 

Guru Pamong, Dosen Pembimbing dan Kepala Sekolah yang bersangkutan 

setelah kegiatan PPL selesai.  

 

6. Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan  

Pada prinsipnya Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan bertugas : 

a. Atas nama lembaga secara formal menyerahkan dan menerima  kembali  

mahasiswa  praktikan  ke  dan  dari  sekolah latihan. 

b. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan PPL di sekolah-

sekolah latihan yang bersangkutan. 

c. Bersama   dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  menyelesaikan   

segala permasalahan yang timbul. 

d. Mengompilasikan Luaran tiap mahasiswa dan DPL dari sekolah yang 

menjadi tugas koordinasi DPL nya. 

e. Melaporkan segala kegiatan kepada Bidang Kemahasiswaan untuk 

diteruskan kepada Ketua. 
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BAB IV 

PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN 

 

A. Pedoman Penilaian 

1. Prinsip dasar penilaian 

a. Dilakukan secara menyeluruh, maksudnya mencakup aspek sikap, pengetahuan 

dan ketrampilan. 

b. Terus menerus, dalam arti berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan. 

c. Bersifat menuntun, artinya mengoreksi kekurangan demi perbaikan dan 

pemantapan. 

 

2. Unsur Penilaian 

a. Persiapan Mengajar 

b. Kegiatan Mengajar 

c. Unsur Kepribadian 

e. Unsur Sosial 

f. Luaran Wajib 

 

3. Penilaian 

Penilaian Pengalaman Lapangan diberikan oleh Guru Pamong dengan 

memperhatikan Skala Penilaian Penilaian akhir untuk menentukan kelulusan, 

menggunakan standar 5 dengan rentang : 0 – 4 atau 0 – 100 

 

4. Komponen dan bobot penilaian 

KOMPONEN Bobot (B) 
Nilai 

(N) 
BxN 

1. Rata-rata RPP 3   

2. Rata-rata Latihan Mengajar 4   

3. Ujian Mengajar 3   

4. Kepribadian dan sosial 3   

5. Luaran Wajib 7   

JUMLAH B x N 20   

 

Nilai =
Jumlah (BxN)

20
= ⋯ 
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5. Skala penilaian 

 

Angka 0 – 100 Angka 0 – 4 Huruf Predikat 

86 – 100 4 A Baik Sekali 

76 – 85 3 B Baik 

60 – 75 2 C Cukup 

50 – 59 1 D Kurang 

0 – 49 0 E Gagal 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

Keberhasilan suatu usaha atau kegiatan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor 

fisik, melainkan terutama oleh faktor manusia. Bahkan unsur manusia merupakan hal yang 

penting bagi suatu kegiatan, yang menentukan sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan. 

Betapa baiknya suatu perencanaan yang ditunjang oleh fasilitas cukup, dan dilengkapi pula 

sarana/ prasarana serba canggih, namun semua itu tidak mempunyai arti, tanpa adanya 

penanganan dan peran serta dari manusia yang berkualitas. 

Demikian pula halnya mengenai keberhasilan kegiatan PPL sangat ditentukan oleh: 

1. Adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari para pelaksananya dalam 

menjalankan tugas masing-masing. 

2. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dari semua unsur/ aparat pelaksana 

kegiatan PPL. 

3. Terjalin kerja sama yang harmonis antar lembaga terkait. 

Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa ketrampilan, disiplin dan etos kerja akan lebih 

memperlancar alur program kegiatan PPL, yang keberhasilannya merupakan 

tanggung jawab bersama dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. 

 

 

 

 

 Mantingan, 2 Januari 2021 

 

 Penyusun 



16  

 

Lampiran 1 : Untuk Peserta (Form P1) 

 

DAFTAR HADIR MAHASISWA PPL 

SEKOLAH TINGGI MUHAMMADIYAH TEMPURREJO-NGAWI 

TAHUN AKADEMIK 2021/2022 

 

 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah/ Madrasah 

……………………….., ….. Pebruari 2021 
DPL, 

 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

NIP./ NBM. …………………. NIP./ NBM. …………………. 

 

No. 
Hari/ 

Tanggal 
Nama Mahasiswa 

Jam 
Datang 

TTD 
Jam 

Pulang 
TTD Ket 
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Lampiran 2 : Untuk Peserta (Form P2) 

 

JURNAL MENGAJAR MAHASISWA PPL 

SEKOLAH TINGGI MUHAMMADIYAH TEMPURREJO-NGAWI 

TAHUN AKADEMIK 2021/2022 

 

No. 
Hari/ 

Tanggal 
Nama Mahasiswa 

Mata 

Pelajaran 
Materi yang disampaikan TTD 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Mengetahui, Ngawi, ................... 2021 
Guru Pamong Nama Mahasiswa PPL 

 

 
……………………………….. ……………………………….. 
NIP./ NBM. …………………. NIM. 

 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah/ Madrasah 

 
 
 

………………………………..  
NIP./ NBM…………………… 
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Lampiran 3. RPP K-13 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(Dengan kurikulum 2013) 

Satuan Pendidikan : ................................................................................ 

Kelas/Semester : ................................................................................ 

Tema : ................................................................................ 

Sub Tema : ................................................................................ 

Pembelajaran Ke : ................................................................................ 

Alokasi Waktu : ......... menit 

Kompetensi Inti : ................................................................................ 

Kompetensi Dasar : ................................................................................ 

I. Indikator 

II. Tujuan Pembelajaran 

III. Materi Ajar 

IV. Metode Pembelajaran 

V. Media dan Sumber Belajar 

VI. Langkah-langkah Pembelajaran 

VII. Penilaian 

 

 

 

Guru Pamong, 

 

 

 

 
NIP. 

Ngawi, ................................. 

Mahasiswa PPL, 

 

 

 

 
NIM. 

 

Mengetahui, 

 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 
NIP. 

Dosen Pembimbing, 

 

 

 

 
NIP. 
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Lampiran 4 : Dosen Pembimbing  

 

LEMBAR PENILAIAN ARTIKEL 

 

NAMA SEKOLAH : ....................................................................................... 

DOSEN PEMBIMBING : ....................................................................................... 

GURU PAMONG : ....................................................................................... 

NAMA MAHASISWA PPL : ....................................................................................... 

NIM : ....................................................................................... 

 

 

ASPEK YANG DINILAI 
NILAI *) 

1 2 3 4 

1. Isi Abstrak 1 2 3 4 

2. Keruntutan sistematika isi 1 2 3 4 

3. Penggunaan Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia 
1 2 3 4 

6. Kelengkapan dan kemutakhiran Referensi 1 2 3 4 

JUMLAH  

 

Nilai =
Jumlah Skor

4
𝑥25 = ⋯  

 

 Dosen Pembimbing Lapangan, 

 

 

 

 
NBM. 
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Lampiran 5 : Dosen dan Peserta  

 

 

SISTEMATIKA LUARAN PPL 

 

A. LAPORAN AKHIR 

Cover 

Lembar pengesahan  

Kata pengantar  

Daftar isi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Lata Belakang 

B. Tujuan 

C. Kegunaan 

 

BAB II LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN 

A. Deskripsi Lokasi PPL 

a. Profil Sekolah/ Madrasah 

b. Struktur Organisasi Sekolah/ Madrasah 

c. Ruang Lingkup Guru, Karyawan dan Siswa 

d. Kondisi Sarana Prasarana 

B. Kegiatan Pelaksanaan PPL 

 

BAB III PENUTUP 

a. Kesimpulan 

b. Saran 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN :  

RPP, Daftar Hadir, Jurnal Mengajar, Foto Kegiatan. 

 
 

B. Artikel Jurnal Ilmiah  
1. Judul Dan Nama Penulis 

a. Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (bold) dengan jenis huruf Times 

New Roman font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15. 

b. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan 

huruf kapital, tanpa diawali dengan kata ”oleh”, urutan penulis adalah penulis pertama 

diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya. 
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c. Nama perguruan tinggi dan alamat surel (email) semua penulis ditulis di bawah nama 

penulis dengan huruf Times New Roman font 10. 

 

2. Abstrak 

a. Abstract ditulis dalam bahasa Inggris, berisi inti permasalahan/latar belakang 

penelitian, cara penelitian/pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata 

abstract dicetak tebal (bold). 

b. Jumlah kata dalam abstract tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi. 

c. Jenis huruf abstract adalah Times New Roman font 11, disajikan dengan rata kiri dan 

rata kanan, disajikan dalam satu paragraf, dan ditulis tanpa menjorok (indent) pada 

awal kalimat. 

d. Abstract dilengkapi dengan Keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari 

uraian abstraksi. Kata Keywords dicetak tebal (bold) dan diurutkan alfabetis. 

 

3. Aturan Umum Penulisan Naskah 

a. Setiap sub judul ditulis dengan huruf Times New Romanfont 11 dan dicetak tebal 

(bold). 

b. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent-first line 0,75 cm, antar alinea tidak diberi 

spasi. 

c. Kata asing ditulis dengan huruf miring. 

d. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat 

yang kurang dari sepuluh harus dieja. 

e. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut. 1 

 

4. Referensi 

Penulisan pustaka menggunakan sistem footnote. Semua yang tertera dalam daftar 

pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan.  

 

Contoh referensi dari buku : 

O’Brien, J.A. dan. J.M. Marakas. 2011. Management Information Systems. Edisi 10. 

McGraw-Hill. New York-USA. 
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Contoh referensi dari Jurnal : 

Cartlidge, J. 2012. Crossing boundaries: Using fact and fiction in adult learning. The 

Journal of Artistic and Creative Education. 6 (1): 94-111. 

 

Contoh referensi dari tesis : 

Soegandhi. 2009. Aplikasi Model Kebangkrutan pada Perusahaan Daerah di Jawa Timur. 

Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya. 

 

Contoh referensi dari website : 

Ahmed, S. dan A. Zlate. Capital flows to emerging market economies: A brave new 

world?.http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2013/1081/ifdp1081.pdf 

. Diakses tanggal 13 Juni 2020. 

 

Article lengkapnya silahkan bisa melihat di link jurnal berikut :  

http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/allubab/article/view/3641  

http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2013/1081/ifdp1081.pdf
http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2013/1081/ifdp1081.pdf
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/allubab/article/view/3641

