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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas 

limpahan rahmat, hidayah dan inayahNya kepada kita semua, 

sehingga Buku Panduan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini 

dapat diselesaikan. Buku panduan ini memberikan dasar dan arah 

pijakan bagi pelaksanaan kegiatan PPL di Program Studi PAI STAI 

Darul Hikmah terutama bagi mahasiswa, dosen pembimbing, 

pengelola PPL dan sekolah/Madrasah praktikan.  

Program Studi PAI sebagai lembaga pendidikan yang 

mempersiapkan dan sekaligus mencetak calon pendidik telah 

berupaya untuk membentuk lulusannya menjadi calon pendidik yang 

profesional. Kemampuan ini diukur dari sejauh mana para lulusan 

memiliki kompetensi kependidikan, baik kompetensi pedagogik, 

profesional, kepribadian maupun sosial. Oleh karena itu, PPL 

merupakan salah satu program yang sangat signifikan dalam 

memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ini diarahkan untuk 

memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa terhadap medan 

kependidikan di lapangan sekaligus sebagai wahana untuk 

menerapkan pengalaman teoritis yang telah diperoleh mahasiswa. 

Kegiatan PPL di Program Studi PAI STAI Darul Hikmah 

dilaksanakan dalam 2 tahap kegiatan (mata kuliah). Tahap pertama 

berupa kegiatan perkuliahanmicro teaching, yang bertujuan melatih 

mahasiswa untuk mempraktikkan teori dalam skala terbatas 

(simulasi pembelajaran), sedangkan tahap kedua adalah kegiatan PPL 

yang bertujuan memberikan pengalaman kepada mahasiswa praktik 

kependidikan dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya.  

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka kehadiran buku 

panduan PPL ini dipandang sangat perlu. Buku ini berisi petunjuk 
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pelaksanaan kegiatan PPL di Program Studi PAI STAI Darul Hikmah 

dan dijadikan pegangan bagi mahasiswa praktikan, 

sekolah/Madrasah praktikan, dosen pembimbing dan pengelola 

kegiatan. Diharapkan dengan hadirnya buku pedoman ini dapat 

mengantarkan pelaksanaan kegiatan PPL dapat berjalan efektif dan 

efisien. 

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah berperan serta demi 

terwujudkan pedoman PKL STAI Darul Hikmah ini. Hal-hal yang 

belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian melalui 

kebijakan pimpinan. 

 

 

Bangkalan, 11 September 2019 
    Ketua  

STAI Darul Hikmah Bangkalan  
 
 
 
 
    KH. Bustomi Arisandi, SH, MH 
    NIDN.2115058001 
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A. PENDAHULUAN 

1. Rasional 

Pendidikan guru menjadi ujung tombak dalam 

meningkatkan  kualitas bangsa, sehingga proses 

pendidikan guru perlu dilakukan secara terprogram, 

sistematis dan sistematik. Dengan asumsi bahwa melalui 

kinerja guru-guru yang berkualitas akan mampu 

melaksanakan proses belajar mengajar yang bermutu yang 

pada akhirnya   dapat  menghasilkan lulusan yang handal 

sebagai  generasi penerus bangsa. Pendidikan guru harus 

mampu membekali para lulusannya untuk memiliki 

kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional 

guru bukan hanya pada tataran teoritis tetapi harus 

menjangkau pada aplikasi riil  di lapangan.  

Kegiatan PPL di Prodi Pendidikan Agama Islam STAI 

Darul HIkmah dilaksanakan dalam 2 tahap kegiatan (mata 

kuliah). Tahap pertama berupa kegiatan perkuliahan micro 

teaching, yang bertujuan melatih mahasiswa untuk 

mempraktikkan teori dalam skala terbatas (simulasi 

pembelajaran), sedangkan tahap kedua adalah kegiatan 

PPL yang bertujuan memberikan 

Program Studi PAI merupakan lembaga pendidikan yang 

akan menghasilkan lulusannya menjadi guru Pendidikan 

Agama Islam, maka dipandang perlu untuk melaksanakan 

program praktek latihan secara riil di sekolah-sekolah. 

Program tersebut dikemas dalam mata kuliah Program 

Pengalaman Lapangan (PPL). PPL ini merupakan mata 

kuliah wajib dengan bobot 4 (empat) SKS yang harus 
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ditempuh mahasiswa yang diposisikan sebagai  muara  

semua mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa Prodi 

PAI STAI Darul Hikmah Bangkalan. Mata  kuliah ini sebagai 

pengembangan dan  kulminasi dari proses kurikuler PAI 

yang telah ditempuh oleh para mahasiswa. Dalam  PPL  

mahasiswa dituntut untuk dapat melakukan latihan 

terbimbing dalam  kompetensi  pedagogik, profesional, 

personal, dan  sosial. Kompetensi tersebut harus menjadi 

acuan mahasiswa maupun semua pihak yang terlibat 

dalam melaksanakan kegiatan PPL Program PAI STAI Darul 

Hikmah.    

Amanah Undang-Undang RI  No. 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, bahwa guru adalah  pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

menyatakan bahwa kewajiban guru mencakup kegiatan 

pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing 

dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas 

tambahan yang melekat pada pelaksanaan pembelajaran..  

Oleh karena itu, dipandang perlu adanya kegiatan PPL 

yang dapat mengantarkan mahasiswa PAI untuk menjadi 

lulusan calon guru yang profesional yang memiliki 

kompetensi pedagogik, profesional, personal, dan  sosial. 

Dengan program PPL mahasiswa bapat melakukan 
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pembelajaran latihan secara kontekstual terprogram,  

terbimbing, sistematis  dan sistemik. 

2. Pengertian PPL 

PPL PAI STAI Darul Hikmah merupakan satu program 

yang dirancang untuk melatih mahasiswa agar menguasai 

kemampuan keguruan yang utuh dan terpadu, sehingga 

memiliki kesiapan dalam melaksanakan tugas sebagai guru 

yang profesional.  PPL PAI STAI Darul Hikmah sebagai  

proses pembelajaran aplikatif dalam kompetensi profesional 

guru PAI yang dilakukan secara nyata, terprogram, 

partisipatif,  sistematik dan sistemik pada  Sekolah Mitra 

(SM) yang dibimbing secara efektif. Guru diwajibkan untuk 

memiliki kemampuan  professional dalam  kompetensi 

pedagogik, kepribadian,  sosial, dan profesional. PPL PAI 

STAI Darul Hikmah merupakan muara kegiatan dari 

seluruh mata kuliah di Prodi PAI STAI Darul Hikmah yang 

dilaksanakan secara terprogram di bawah pembimbing 

yang berkompeten.  

3. Tujuan PPL 

Secara umum PPL PAI STAI Darul Hikmah bertujuan 

memberikan pengalaman kependidikan kepada mahasiswa   

secara nyata di lapangan dan sebagai wahana untuk 

mempersiapkan tenaga kependidikan yang profesional. 

Pengalaman yang dimaksud meliputi pengalaman untuk 

mengembangkan kognisi, afeksi, dan psikomotor 

(pengetahuan, sikap, dan keterampilan) dalam profesi 

sebagai pendidik pada tingkat sekolah dasar, serta mampu 

menerapkannya dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pengajaran di sekolah dasar dengan penuh tanggung 
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jawab. Dari prgram PPL ini diharapkan mahasiswa 

memperoleh pengalaman langsung  dalam menerapkan 

dan  membentuk  kompetensi  sosial, pedagogik, 

kepribadian dan profesional sebagai guru PAI yang 

profesional  

Secara khusus PPL ini bertujuan agar : 

a. Mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

nilai-nilai keguruan sebagai kompetensi guru yang 

profesional. . 

b. Mahasiswa mengenal sekolah secara nyata sebagai 

dasar untuk melaksanakan tugasnya di sekolah dasar 

c. Mahasiswa dapat menguasai dan menampilkan 

kemampuan profesional secara aplikasi dan mendalam. 

d. Mahasiswa mampu mengintegrasikan berbagai 

pengalaman belajar dan penghayatan dalam upaya 

pencapaian kompetensi akademik sebagaimana yang 

telah ditetapkan oleh program studi PAI; ditekankan 

pada pencapaian kompetensi atas dasar: 

1) pembelajaran higher-ordered thinking pada peserta 

didik kelas tinggi; 

2) pembelajaran dengan pendekatan tematik dan  

saintifik (5 M) 

3) Pembelajaran  inquiry, discovery, Pembelajaran 

berbasis masalah, Pembelajaran berbasis projek, 

cooperative learning, dan pembelajaran kontekstual.  

4) pembelajaran sebagai diri (karakter);  

5) pembelajaran dengan reflective practice 

e. Mahasiswa mampu menampilkan kemampuan 

keguruan secara utuh dan  terpadu secara riil. 
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4. Manfaat PPL  

Program Pengalaman Lapangan (PPL) akan bermanfaat 

selain untuk mewujudkan tujuan PPL  juga dapat 

memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan 

kreativitas dan  inovasi dalam pembelajaran. Di samping 

itu, dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan 

pembelajaran dalam ruang lingkup pendidikan secara 

nyata. Temuan hasil indentifikasi tersebut  dapat  dijadikan 

sebagai bahan diskusi, seminar, atau penulisan karya 

ilmiah tingkat akhir (skripsi).   

 

B. PERSYARATAN DAN TATA TERTIB PRAKTIKAN 

1. Persyaratan Mahasiswa Peserta PPL 

a. Telah lulus seluruh mata kuliah kecuali PPL dan skripsi. 

b. Telah mengisi blangko permohonan untuk mengikuti 

PPL. 

c. Tidak mempunyai tanggungan administrasi apapun. 

d. Memiliki point keiatan kemahasiswaa minimal 15 point 

2. Petunjuk dan tata tertib untuk praktikan 

a. Setiap praktikan yang namanya tercantum dalam 

pengumuman penempatan diharuskan hadir di sekolah 

mitra secara rombongan pada tanggal yang telah 

ditentukan dengan membawa surat tugas dan 

diserahkan oleh dosen pembimbing kepada pihak 

sekolah mitra. 

b. Seluruh praktikan diwajibkan hadir di sekolah mitra 

setiap hari kerja, kecuali dengan seizin pihak sekolah 

mitra. 
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c. Kelompok praktikan yang ditempatkan disuatu sekolah 

disebut “Unit Praktikan”. Setiap unit praktikan harus 

memiliki ketua dan wakil ketua Unit praktikan yang 

dipilih oleh dan dari anggota itu sendiri. Selama 

kegiatan PPL, praktikan dalam Unit tersebut harus 

mengadakan pertemuan minimal satu minggu sekali 

untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan PPL. Jika diperlukan, untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut dapat mengundang 

DPL PPL. 

d. Setiap praktikan hanya mengikuti kegiatan latihan 

praktik kependidikan pada sekolah dan dengan Guru 

Pamong yang telah ditunjuk kampus 

e. Setiap praktikan yang telah ditempatkan pada sekolah 

tertentu tidak dibenarkan pindah sekolah tanpa seizin 

Ketua Prodi PAI dan DPL. 

f. Setiap praktikan memperoleh buku panduan PPL, dan 

setelah diisi identitas lengkap pemiliknya selanjutnya 

diserahkan kepada Guru Pamong untuk dinilai dalam 

setiap periode penilaian. 

g. Apabila praktikan berhalangan hadir karena sesuatu 

hal yang dapat dipertanggungjawabkan, hendaknya 

memberitahu secara tertulis kepada Kepala Sekolah 

atau Guru Pamong yang bersangkutan. Jika 

berhalangan lebih dari dua hari, harus pula 

memberitahukan kepada DPL PPL. 

h. Jadwal kegiatan orientasi, adaptasi dan 

latihan/penampilan ditentukan oleh Guru 

Pamong/Kepala Sekolah yang bersangkutan. 
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i. Sebelum penampilan di kelas, praktikan membuat 

persiapan mengajar harian yang dikonsultasikan 

kemudian ditandatangani oleh Guru Pamong. 

j. Ketentuan untuk pembuatan persiapan mengajar 

harian dan latihan penampilan, meliputi : 

1) Pembuatan persiapan mengajar 

a) Setiap minggu praktikan wajib membuat 

persiapan mengajar harian dengan materi pokok 

yang berbeda. 

b) Materi pokok ditentukan oleh Guru Pamong.  

2) Penampilan mengajar ; 

a) Setiap praktikan selama PPL harus mengalami 

mengajar di kelas rendah dan kelas tinggi 

(diserahkan kepada sekolah mitra) dengan 

perbandingan penampilan yang berimbang. 

b) Pergantian kelas untuk setiap praktikan diatur 

oleh Guru Pamong dengan kesepakatan 

praktikan yang bersangkutan. 

c) Jumlah penampilan setiap praktikan dalam 

seminggu minimal sesuai dengan jumlah 

persiapan mengajar harian yang dibuat. 

k. Setiap praktikan selama berada di sekolah (kegiatan 

PPL) harus mematuhi  ketentuan-ketentuan di berikut 

ini: 

1) Pakaian 

a) Pakaian harus mencerminkan jati diri seorang 

pendidik profesional (sopan, rapi, bersih, tidak 

transparan, tidak ketat, tidak mencolok, dan  
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mengundang gunjingan maupun cemoohan dari 

orang lain). 

b) Pada saat olahraga atau kegiatan outdoor 

diperkenankan menggunakan pakaian olahraga 

berupa training. 

c) Tidak diperkenankan memakai pakaian santai, 

seperti jeans, kaus oblong, legging, tanktop, dsb. 

2) Rambut 

a) Bagi pria, tidak dibenarkan memanjangkan 

rambut atau mengubah tampilan rambut 

dengan gaya yang mencolok (gondrong/kuncir, 

gimbal, mohawk, tribal, dsb). 

b) Bagi wanita wajib berkerudung dan hendaknya 

sederhana tanpa model dan aksesoris 

berlebihan, serta tidak menggunakan cat kuku. 

3) Aksesoris 

Selama melaksanakan kegiatan PPL, praktikan pria 

tidak diperkenankan untuk memakai kalung, anting, 

piercing, dan gelang. 

4) Sepatu 

Gunakan sepatu yang sopan, tertutup di bagian 

depan dan tumit, bukan high heels, bukan sandal. 

5) Perhiasan 

Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, 

mencolok dan mewah. 

6) Sikap 

Bersikap sopan, rendah hati, dan hormat kepada 

semua warga sekolah. Membiasakan mengucapkan 

salam sesuai dengan kebiasaan/peraturan di 
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sekolah. Menyapa siswa dengan sebutan “anak-

anak”. 

7) Bahasa 

Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah 

yang baku, benar dan sopan. Sikap praktikan harus 

mematuhi peraturan, tata tertib sekolah dan Prodi. 

Bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan dan 

tata tertib akan dikenakan sangsi sebagai berikut : 

a) Peringatan. 

b) Penangguhan kegiatan praktik. 

c) Pencabutan izin latihan; 

3. Kegiatan praktik PPL non mengajar terdiri atas : 

a. Kegiatan ekstrakurikuler 

b. Bimbingan dan konseling 

c. Administrasi sekolah 

d. Menjadi petugas piket 

e. Pembina upacara bendera 

 

C. PROSEDUR PELAKSANAAN 

1. Perizinan 

Pada awal setiap pelaksanaan PPL sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat, DPL, mengurus perizinan 

pelaksanaan PPL di kantor Dinas Pendidikan setempat. 

Permohonan izin disampaikan kepada Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten  dalam rangka memperoleh izin 

untuk menggunakan sejumlah sekolah di wilayah tersebut. 

DPL PPL diharapkan sudah membuat daftar sekolah mitra 

untuk diajukan kepada Dinas Pendidikan, agar 

memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan PPL 
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ditempat bersangkutan. Setelah izin dari Dinas Pendidikan 

diperoleh, selanjutnya tinggal mengurus perizinan perihal 

pelaksanaan PPL dengan sekolah mitra secara langsung. 

2. Pelaksanaan dan Target Capaian PPL  

Kegiatan PPL dimulai dengan kedatangan para 

praktikan disertai DPL.  Kemudian dilanjutkan dengan 

serah terima mahasiswa PPL keada pihak sekolah. 

selanjutnya penyusunan jadwal kegiatan PPL yang 

dilakukan oleh mahasiswa PPL bersama kepala sekolah 

dan guru pamong. Setelah jadwal ditetapkan, maka 

kegiatan PPL dengan disertai bimbingan yang diperlukan 

segera dimulai. Dalam melaksanakan kegiatan PPL, 

praktikan dihadapkan pada target capaian sebagai berikut: 

a. Jumlah kehadiran praktikan di sekolah sekurang-

kurangnya 80% dari seluruh waktu kegiatan PPL. 

b. Jumlah persiapan mengajar harian (RPP) dan/atau 

penampilan mengajar minimal 6 kali 

c. Membuat laporan PPL yang dibuat rangkap 2 (dua) 

diketahui Kepala Sekolah dan Dosen Pembimbing. 

 

D. TAHAPAN KEGIATAN PPL 

1. Pembekalan 

Sebelum praktikan ditempatkan di sekolah mitra untuk 

melaksanakan kegiatan PPL, sebelumnya dilaksanakan 

kegiatan sosialisasi terkait hal-hal yang perlu diketahui 

oleh praktikan selama melaksanakan kegiatan PPL di 

sekolah mitra. Sosialisasi atau pembekalan hal-hal pokok 

terkait kegiatan PPL disampaikan oleh Ketua Program 

Studi. Mahasiswa calon praktikan dikumpulkan dalam 
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satu pertemuan dan diberikan pembekalan mengenai hal-

hal sebagai berikut : 

a. Latar belakang dilaksanakannya kegiatan PPL, tujuan 

kegiatan PPL, manfaat kegiatan PPL dan pengertian 

kegiatan PPL 

b. Gambaran singkat mengenai buku Pedoman PPL 

c. Penjelasan mengenai tata tertib praktikan selama 

mengikuti kegiatan PPL 

d. Perkenalan dengan dosen pembimbing PPL 

e. Motivasi bagi calon praktikan untuk melaksanakan 

kegiatan PPL dengan sebaik-baiknya 

f. Pesan dan amanat untuk tetap menjaga nama baik 

Universitas Pendidikan Indonesia selama melaksanakan 

kegiatan PPL 

g. Hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan PPL 

seperti budaya sekolah, karakteristik peserta didik, 

karakteristik masyarakat sekitar dan lain sebagainya. 

2.  Latihan orientasi, observasi dan adaptasi 

Kegiatan pertama yang harus dilakukan praktikan 

pada awal kegiatan PPL adalah melakukan orientasi 

dengan maksud untuk mengenal secara langsung  

mengenai situasi  dan kondisi sekolah mitra baik mengenai 

program, fisik (materi sekolah),  personal, maupun  sosial. 

Kegiatan orientasi diharapkan dapat memberikan bekal 

pengetahuan dan pemahaman kepada praktikan tentang 

tempat kerjanya kelak. Pada tahap ini bimbingan yang 

diberikan antara lain tentang keterampilan mengumpulkan 

data melalui observasi, studi dokumentasi dan wawancara. 

Guru pamong dapat memberikan bimbingan dengan 
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menentukan aspek-aspek apa saja yang perlu diobservasi 

oleh praktikan. Adapun selain melakukan observasi, 

kegiatan lain yang dilakukan praktikan selama tahap 

orientasi antara lain : 

a. Menerima penjelasan dan pengarahan  dari Kepala 

Sekolah dan Guru Pamong. 

b. Mempelajari  hal-hal seperti di bawah ini :  

1) Struktur Organisasi Sekolah.  

2) Kurikulum, program tahunan, program semester, 

rancangan kegiatan, serta jadwal kegiatan 

akademik.  

3) Administrasi sekolah dan administrasi kelas, antara 

lain: presensi (guru, karyawan, siswa), buku induk, 

leger, buku mutasi, tugas  kewajiban guru kelas, 

buku piket, dan buku tamu.  

4) Kegiatan kesiswaan, antara lain: kesenian, olah 

raga, karyawisata dan kebersihan.  

5) Layanan Bimbingan dan Konseling untuk siswa. 

6) Fasilitas sekolah sekolah, antara lain: 

perpustakaan, arena bermain, ruang kesehatan dan 

sebagainya. 

Selama melaksanakan  kegiatan PPL, praktikan harus 

senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi 

sekolah mitra, baik yang berkenaan  dengan pengetahuan 

maupun sikap  perilaku  sehari-hari. Praktikan  harus 

selalu menjalin  hubungan baik  dengan seluruh  civitas 

sekolah dan lingkungan orang sekitarnya, tahapan inilah 

yang disebut dengan tahap adaptasi. 
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3. Praktik Mengajar 

Setelah tahapan latihan terbimbing dan latihan mandiri 

terlaksana, maka praktikan dipersiapkan untuk 

melakukan ujian praktek mengajar atau dikenal sebagai 

ujian PPL. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang 

berhubungan dengan ujian praktek mengajar : 

a. Mahasiswa diperkenankan ujian praktik mengajar 

apabila: 

1) Telah membuat RPP sebanyak 6; 

2) Telah menyelesaikan seluruh praktik/ penampilan; 

3) Telah membuat laporan PPL 

4) Telah melengkapi aspek penilaian harian (5 aspek) 

b. Aspek yang dinilai: 

1) RPP dengan bobot 2 

2) Penampilan mengajar dengan bobot 3 

4.  Supervisi dan Monitoring 

Kegiatan monitoring atau supervisi dapat dilakukan secara 

face to face (supervisor-mahasiswa) atau dilakukan melalui 

pertemuan tiga pihak (tripartite conference) antara 

praktikan -guru pamong - dosen pembimbing. Supervisi 

harus dilaksanakan secara terencana untuk menyediakan 

wahana refleksi dan evaluasi diri dalam rangka 

pemantapan kompetensi akademik guru. Pada tahap ini 

praktikan dibimbing untuk membiasakan diri mengadakan 

refleksi dan melakukan self-supervision. Kegiatan refleksi 

dapat dilakukan secara bersama-sama melalui diskusi 

terfokus (Focused Group Discussion) dengan melibatkan 

seluruh praktikan. Setiap praktikan dirninta untuk 

mengemukakan hasil pelaksanaan PPL, kemudian pada 
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saat bersamaan praktikan melakukan evaluasi diri. Selain 

itu pada kegiatan ini, praktikan dapat saling memberi dan 

menerima umpan balik antar teman sejawat serta dari 

dosen pembimbing dan guru pamong. 

Akhirnya perlu ditekankan bahwa keberhasilan supervisi 

PPL, yang berarti terpenuhinya kebutuhan praktikan akan 

bimbingan yang diperlukannya, akan sangat tergantung 

dari wawasan kependidikan para supervisor. Penerapan 

supervisi klinis, memerlukan wawasan kependidikan yang 

memandang praktikan  sebagai manusia yang mempunyai 

potensi untuk berkembang, dan asumsi yang menyatakan 

bahwa kedudukan supervisor hanya bersifat sementara 

dan kebetulan. Ini berarti, bahwa supervisor harus 

menempatkan diri sebagai pribadi yang bertugas 

membantu para praktikan untuk berkembang menjadi 

guru yang profesional, dan bukan menganggap diri 

mahatahu atau orang yang berhak mengadili unjuk kerja 

praktikan. Tanpa wawasan seperti terurai di atas, supervisi 

PPL hanya akan menjadi kegiatan yang bersifat formalistis, 

dan tidak akan membantu pertumbuhan kemampuan 

kependidikan para praktikan. 

 

E. PENILAIAN 

1. Sifat Penilaian 

Penilaian terhadap kegiatan PPL bersifat objektif, 

menyeluruh, membimbing dan berkelanjutan, dengan 

pengertian menilai apa adanya mengenai aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap, baik untk 

kepentingan perbaikan, pengayaan/pengembangan 
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maupun untuk menetapkan layak tidaknya praktikan 

untuk dinyatakan berhasil/lulus dalam kegiatan PPL. 

2. Penilai 

Pihak yang berhak melakukan penilaian dalam kegiatan 

PPL adalah : 

a. Guru Pamong, dan 

b. Dosen Pembimbing. 

Penilaian praktikan dalam kegiatan sehari-hari 

dilaksanakan oleh Dosen Luar Biasa/ Guru Pamong dan 

Dosen Pembimbing.  

3. Sasaran Penilaian 

Selama praktikan melaksanakan kegiatan PPL 

Kependidikan, sasaran penilaian diorientasikan kepada 5 

(lima) aspek berikut, yakni : 

a. Kegiatan pembelajaran 

1) Persiapan mengajar : RPP dan format evaluasi belajar 

2) Penampilan mengajar : kegiatan membuka KBM, 

performa dalam proses pembelajaran, penguasaan 

kemampuan menggunakan media, melakukan 

refleksi dan evaluasi, serta menutup KBM. 

b. Sosial-pribadi 

Dalam aspek ini penilaian meliputi : kepemimpinan, 

tanggung jawab, stabilitas emosi, hubungan antar 

personal, disiplin, kejujuran, sikap (terhadap Kepala 

Sekolah, Guru Pamong, Dosen Pembimbing, siswa, serta 

warga sekolah lainnya khususnya orang tua siswa), dan 

cara berpakaian/penampilan. 

kesulitan yang dihadapi siswa, serta bantuan untuk 

memecahkan masalah.  
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c. Laporan PPL 

Penilaian Laporan PPL. meliputi : teknik penulisan, 

bahasa dan isi. 

4. Prosedur Penilaian 

a. Pelaksanaan penilaian PPL di mulai pada awal sampai 

akhir kegiatan secara berkesinambungan. Penilaian 

dilihat dari dua sisi yakni proses dan hasil, penilaian 

proses merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk 

melihat proses atau kegiatan PPL itu sendiri.penilaian 

hasil merupakan penilaian yang dilakukan terhadap 

hasil kegiatan PPL yang dilaksanakan. Hal ini dilihat 

dari hasil yang ditunjukkan praktikan selama 

melaksanakan PPL. 

b. Penilaian PPL dilakukan oleh Guru Pamong PPL dan 

Dosen Pembimbing PPL. Penilaian oleh Guru Pamong 

berupa penilian pada saat mahasiswa PPL 

melaksanakan kegiatannya yang berupa kegiatan proses 

belajar mengajar di tempat PPL, sedang penilaian oleh 

Dosen Pembimbing PPL berupa hasil observasi laporan 

pengamatan yang dilakukan mahasiswa selama 

kegiatan PPL, baik berupa laporan harian, laporan 

individu, dan laporan kelompok PPL. 

 

F. PEDOMAN PELAPORAN PPL 

1. Ketentuan Umum 

a. Penulisan laporan PPL ini dilakukan oleh mahasiswa 

secara kolektif dan bersifat wajib. 
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b. Laporan dibuat rangkap dua, satu berkas untuk Prodi 

PAI, dan satu berkas untuk kepala sekolah. Laporan ini 

harus sudah di sahkan DPL  dan Kepala sekolah. 

c. Laporan PPL ini digunakan sebagai prasyarat yudisium. 

File laporan dikirim juga dalam bentuk CD/DVD. 

2. Bentuk Laporan 

a. Laporan ditik di atas kertas HVS, ukuran A4 

b. Pengetika dilakukan dengan computer dengan 

menggunakan Times New Roman ukuran 12, kecuali 

untuk cover, lampiran dan table disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

c. Jarak antara baris satu dan baris berikut pada isi bab dan 

daftar isi adalah dua spasi. 

d. Batas tepi kiri, tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah, 

masing-masing kira-kira  4 cm, 4 cm 3 cm, 3 cm. 

e. Pengetikan alinea baru diketik menjorok ke dalam enam 

pukulan tik dari tepi kiri. 

f. Judul Bab dan Sub Bab ditik dengan huruf Besar (kapital) 

semua, tanpa garis bawah dan tanda titik. Nomor Bab 

menggunakan angka romawi. Tiap awal kata judul sub 

Bab harus di tik dengan huruf besar, kecuali kata 

sambung. 

g. Cara penomoran dalam uraian isi Bab atau sub bab 

sebagai berikut : 
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BAB I. 

A. ........................................................................... 

 1.   .................................................................... 

  a. .............................................................. 

   1). ........................................................ 

    a). .................................................. 

     (1). .......................................... 

      (a). .................................. 

      dst. 

h. Judul tabel ditik di atas tabel sedangkan judul untuk 

bagan, diagram atau gambar  titik di sebelah bawah 

i. Gunakan Bahasa Indonesia yagn baik dan benar sesuai 

dengan EYD 

j. Kulit/Jilid warna Hijau Pupus (Warna Jas) 

3. Sitematika Laporan 

Bab I Hasil Observasi 

A. Peserta didik 

B. Guru-guru, Kepala Sekolah dan Strukutur 

Organisasi 

C. Sarana/perlengkapan   

D. Perpustakaan 

E. Kondisi fisik sekolah 

F. Masyarakat sekitar 

G. Masalah-masalah yang dihadapi sekolah 

H. Kesimpulan dan saran 

Bab II Pengalaman Praktik Mengajar 

A. Satuan Pelajaran 

B. Penampilan Mengajar 
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C. Tugas mengajar tanpa persiapan satuan 

pelajaran 

D. Masalah-masalah dan alternatif pemecahan 

E. Kesimpulan dan saran 

Bab III Pengalaman Layanan Bimbingan 

A. Perencanaan 

B. Pelaksanaan 

C. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Bab IV  Pengalaman Kegiatan Ekstra Kelas 

A. Perencanaan 

B. Pelaksanaan 

C. Masalah-masalah dan alternatif pemecahannya 

D. Kesimpulan dan saran 

Bab V  Pengalaman Latihan Administrasi Sekolah dan Kelas 

A. Latihan administrasi sekolah 

B. Latihan administrasi kelas 

C. Masalah-masalah dan alternatif pemecahan  

D. Kesimpulan dan saran 

 

G. MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PPL  

Monitoring kegiatan PPL dilakukan oleh unit PPL 

Mahasiswa STAI Darul Hikmah secara langsung maupun 

tidak langsung yang dilakukan oleh dosen pembimbing 

individu bersama dengan instutusi STAI Darul Hikmah. 

Monitoring secara langsung dilakukan dengan mengunjungi 

peserta PPL di lokasi PPL, sedangkan evaluasi secara tidak 

langsung dilakukan melalui catatan harian kegiatan PPL 

mahasiswa (form M-10) peserta PPL yang disahkan oleh 

pembimbing lapangan. Evaluasi penyelenggaraan PPL 
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dilakukan pada tahap akhir kegiatan dengan instrumen 

kuesioner. Hasil evaluasi kegiatan PPL secara berkala akan 

dilaporkan kepada pimpinan STAI Darul Hikmah sebagai 

penanggung jawab kegiatan. 

 

H. LAIN - LAIN 

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, akan 

diatur kemudian 
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Contoh Halaman Pengesahan Laporan  
HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN KELOMPOK  

JUDUL: Judul PPL 
 
MAHASISWA : 
1. .................................. NIM..................Prodi........................... 
2. .................................. NIM..................Prodi........................... 
3. .................................. NIM..................Prodi........................... 

 
PEMBIMBING KELOMPOK 
N a m a   : 1. …………………………. 
      2. …………………………. 
 
INSTITUSI MITRA  
1. Nama     :   
2. Alamat   :   
3. Nomor telpon/fax :   
4. Jangka waktu   : 14 Oktober  – 14 Nopember 2019 
 

 
Kepala Institusi Mitra 

 
 
 

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

…………………., ………..2019 
Ketua Kelompok 

 
 
 

........................................... 
NIM. .................................. 

 
Mengetahui, 

Dosen Pembimbing 1 
 
 
 

....................................... 
NIY.  ………………. 

Dosen Pembimbing 2 
 
 
 

....................................... 
NIY.  ………………. 

 
Mengesahkan, 

Ketua STAI Darul Hikmah 
 
 
 

KH. Bustomi Arisandi, SH, MH 
NIDN.  2115058001 

Ketua Panitia PPL/ PKL 
 
 
 

Tri Wahyudi Ramdhan, M.Pd.I 
NIDN.  2112128901 
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Contoh Format Penilaian Rencana Pembelajaran (RPP/Silabus) 
 

NO. KOMPONEN RENCANA PEMBELAJARAN SKOR 

   
I Perumusan tujuan pembelajaran  

1. Kejelasan rumusan  1  2  3  4 

2. Kelengkapan cakupan rumusan  1  2  3  4 

3. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 1  2  3  4 

II Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar  

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 1  2  3  4 

2. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik  1  2  3  4 

3. Keruntutan dan sistematika materi 1  2  3  4 

4. Kesesuaian materi dengan alokasi waktu 1  2  3  4 

III Pemilihan sumber belajar/media 
pembelajaran 

 

1. Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran 
dengan tujuan pembelajaran 

1  2  3  4 

2. Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran 
dengan materi pembelajaran 

1  2  3  4 

3. Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran 
dengan karakteristik peserta didik 

1  2  3  4 

IV Skenario/kegiatan pembelajaran  

1. Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran 
dengan tujuan pembelajaran 

1  2  3  4 

2. Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran 
dengan materi pembelajaran 

1  2  3  4 

3. Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran 

dengan karakteristik peserta didik 

1  2  3  4 

4. Kelengkapan langkah-langkah dalam setiap 
tahapan pembelajaran dan kesesuaian dengan 
alokasi waktu 

1  2  3  4 

V Penilaian hasil belajar  

1. Kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan 
pembelajaran 

1  2  3  4 

2. Kejelasan prosedur penilaian  1  2  3  4 

3. Kelengkapan instrumen  1  2  3  4 
   

 SKOR Total IPKG 1 
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Contoh Format  Penilaian Kemampuan Mengajar 

NO ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

   

I PRAPEMBELAJARAN  

1. Kesiapan ruang,  alat, dan media pembelajaran 1  2  3  4 

2. Memeriksa kesiapan siswa 1  2  3  4 

   

II MEMBUKA PEMBELAJARAN  

1. Melakukan kegiatan apersepsi 1  2  3  4 

2. Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan 
dicapai dan rencana kegiatan 

1  2  3  4 

   

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  

A. Penguasaan materi pelajaran  

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 1  2  3  4 

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 
yang relevan 

1  2  3  4 

3. Menyampaikan  materi sesuai dengan hierarki 
belajar 

1  2  3  4 

4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 1  2  3  4 

B. Pendekatan/strategi pembelajaran  

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 

1  2  3  4 

2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa 

1  2  3  4 

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1  2  3  4 

4. Menguasai kelas  1  2  3  4 

5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 
kontekstual  

1  2  3  4 

6. Melaksanakan pembelajaran yang 
memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif  

1  2  3  4 

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
waktu yang telah dialokasikan 

1  2  3  4 

C. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber 
belajar 

 

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan 
media 

1  2  3  4 

2. Menghasilkan pesan yang menarik  1  2  3  4 

3. Menggunakan media secara efektif dan efisien 1  2  3  4 

4. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1  2  3  4 
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       D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara 
keterlibatan siswa 

 

1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran 

1  2  3  4 

2. Merespons positif  partisipasi siswa  1  2  3  4 

3. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa, 
dan sumber belajar  

1  2  3  4 

4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 
siswa 

1  2  3  4 

5. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang 
kondusif  

1  2  3  4 

6. Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa 
dalam belajar 

1  2  3  4 

E. Penilaian proses dan hasil belajar  

1. Memantau kemajuan belajar 1  2  3  4 

2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 
kompetensi (tujuan) 

1  2  3  4 

   

F. Penggunaan bahasa   

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 
lancar 

1  2  3  4 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 1  2  3  4 

3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1  2  3  4 

   

IV PENUTUP   

1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan 
melibatkan siswa  

1  2  3  4 

2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa  1  2  3  4 

3. Melaksanakan tindak lanjut 1  2  3  4 

 Skor Total IPKG 2  
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Penilaian Sosial Pribadi 
 

PENILAIAN SOSIAL PRIBADI 
(Skala Nilai 1-4) 

 

No Aspek yang Dinilai Nilai Keterangan 

1 
Kedisiplinan 
 

  

2 
Tanggung jawab 

 

 

3 
Kepemimpinan 
 

 

4 
Stabilitas Emosi 
 

 

5 
Kejujuran 
 

 

6 
Hubungan dengan sesama 
praktikan 

 

7 
Sikap 
 

 

8 
Cara berbusana 
 

 

 
Σ Nilai Aspek 
 

 

   

 

Nilai Sosial Pribadi = 


8

Aspek Nilai
    =  

 

Bangkalan, ………........2019 
      
 Guru Pamong 
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HASIL MONITORING DOSEN PEMBIMBING 

 

Hari dan 
Tanggal 

Masalah 
Saran/Pendapat  

Dosen 
Pembimbing  

Paraf Dosen  
Pembimbing 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bangkalan,…………… 2019  

Mengetahui,     Praktikan, 

DPL PPL 

 

 

           

NIY 


