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KATA PENGANTAR
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan
Keagamaan Buddha Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Syailendra Semarang
merupakan kegiatan strategis. Kegiatan strategis PPL untuk penguatan penguasaan
empat kompetensi guru dalam mewujudkan calon guru yang profesional yang
dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. STAB
Syailendra bukan hanya memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menimba ilmu di
bangku perkuliahan, tetapi juga mengasah diri sebagai calon guru profesional dengan
PPL.
Calon guru profesional diharapkan mengembangkan empat (4) kompetensi
pendidik. Empat kompetensi tersebut meliputi: (1) Kompetensi pedagogik, dalam hal
penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik,
penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, pemanfaaatan teknologi informasi dan
komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dan peningkatan kompetensi mahasiswa
dalam hal menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses serta hasil belajar dan
pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan pembelajaran; (2) Kompetensi personal, dalam
hal bertindak sesuai dengan norma, dalam hal menampilkan diri sebagai pribadi yang
dapat mengelola emosi, mantap, stabil, dewasa, bijaksana, dan berwibawa, serta sebagai
pribadi yang jujur, memiliki cinta kasih dan berkarakter mulia, memberi teladan bagi
peserta didik dan masyarakat, serta menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang
tinggi, rasa bangga menjadi guru, rasa percaya diri, dan akhirnya dapat meningkatkan
kompetensi diri dalam hal menjunjung tinggi kode etik profesi guru; (3) Kompetensi
sosial, dalam hal bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif, dalam
berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis maupun secara efektif, empatik, dan
santun; dan (4) Kompetensi profesional, dalam hal penguasaan materi, struktur, konsep,
dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, penguasaan
kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran dan pengembangan materi
pembelajaran yang diampu secara kreatif, serta bersikap sebagai pendidik yang
profesional. PPL Prodi Pendidikan Keagaman Buddha merupakan kegiatan praktik
pengalaman lapangan yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
calon pendidik ke dalam praktik pelaksanaan pembelajaran secara menyeluruh.
PPL dilaksanakan selama enam minggu dan mahasiswa mengembangkan diri
melalui empat kegiatan utama, yaitu melakukan praktik mengajar terbimbing dan
mandiri, melakukan layanan bimbingan dan konseling, melakukan evaluasi dan analisis
hasil penilaian, dan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk itu kami
mengucapkan terima kasih pada segenap Tim Penyusun yang membantu kami dalam
menyusun dan merevisi panduan PPL ini. Demikian juga terima kasih tak terhingga
kami ucapkan pada para kepala sekolah dan guru SD/SMP/SMA mitra yang senantiasa
memberikan saran demi semakin baiknya penyelenggaraan PPL. Semoga panduan ini
membantu semua dalam menyelenggarakan PPL guna membantu memajukan
pendidikan di Indonesia.
Semarang, 8 Juni 2019
Ketua Program Studi
Pendidikan Keagamaan Buddha,
Sukodoyo, S.Ag., M.Si.
NIY 01.011.034
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BAB I
KETENTUAN UMUM

A.

Pengertian
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan intrakurikuler yang

dilaksanakan oleh mahasiswa (praktikan) yang mencakup latihan mengajar dan
tugas-tugas pendidikan (bukan mengajar) secara terbimbing dan terpadu untuk
memenuhi persyaratan pembentukan guru.
B.

Tujuan
PPL bertujuan untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, yaitu

tenaga pendidik yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, dan
sikap yang diperlukan bagi profesinya serta mampu dan tepat menggunakannya
didalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah maupun di luar
sekolah.
C.

Manfaat

1.

Bagi Mahasiswa
Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menambah kecakapan
dan keterampilan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengelolaan
sekolah secara profesional.

2.

Bagi Guru
Memberikan pengalaman dalam membantu dan membimbing mahasiswa
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha agar memiliki kecakapan dan
keterampilan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengelolaan
sekolah secara profesional dan sosial.

3.

Bagi Lembaga Sekolah
Penyegaran (refreshment) dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya
yang terbaru (up to date).

4.

Bagi Program Studi
a.

Menambah jaringan kerja sama antarlembaga dalam peningkatan mutu
pendidikan.

b.

Mendapatkan bahan dasar berbasis pengalaman lapangan untuk
mengembangkan program studi.
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D.

Status
PPL merupakan bagian integral kurikulum Program Studi Pendidikan

Keagamaan Buddha STAB Syailendra Semarang dengan bobot 2 sks.
E.

Bentuk
Bentuk kegiatan PPL adalah pelatihan bagi mahasiswa untuk melakukan

kegiatan kependidikan di sekolah. PPL merupakan proses perpaduan antara
penguasaan materi perkuliahan, metode pembelajaran, strategi pembelajaran,
media pembelajaran, evaluasi pembelajaran antara teori dan praktik serta
pengelolaan sekolah (praktik persekolahan).
F.

Persyaratan
Peserta PPL adalah mahasiswa yang telah menempuh minimal 60 sks dan

telah lulus mata kuliah Microteaching.
G.

Materi

1. Menyusun persiapan mengajar tertulis;
2. Latihan praktik mengajar di kelas;
3. Mempelajari pengelolaan sekolah;
4. Sikap personal seorang guru;
5. Sikap sosial seorang guru.
H.

Tempat
PPL dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang
memiliki siswa beragama Buddha.
I.

Waktu
PPL dilaksanakan di sekolah selama 6 (enam) minggu dengan waktu sesuai

dengan kalender pendidikan sekolah, sedangkan pelaksanaan teknis disesuaikan
dengan jadwal pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti.
J.

Sistem Pelaksanaan
Sistem pelaksanaan PPL adalah terpadu dan terbimbing, dengan pengertian

mahasiswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan PPL mendapat bimbingan dari
Guru Pamong (GP), Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan Kepala Sekolah
(KS). Sistem pembimbingan PPL bersifat terpadu dan terarah dengan pola
pendekatan supervisi.
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K.

Penilaian
Penilaian dalam PPL dimaksudkan untuk menetapkan taraf penguasaan

kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan PPL.
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BAB II
SISTEM PENGELOLAAN DAN PEMBIMBINGAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

A.

Pengelola
Pengelola PPL adalah Wakil Ketua I Bidang Akademik STAB Syailendra

Semarang. Secara teknis PPL dilaksanakan oleh Ketua Program Studi Pendidikan
Keagamaan Buddha selaku Koordinator PPL.
B.

Pembimbingan
Pembimbingan PPL dilaksanakan oleh Guru Pamong, Dosen Pembimbing

Lapangan Lapangan, dan Kepala Sekolah.
C.

Deskripsi Tugas

1.

Koordinator PPL
a.

Mengembangkan dan membina pribadi praktikan sebagai calon
guru/pendidik;

b.

Mengembangkan dan membina kemampuan dan/atau keterampilan
profesional kependidikan para praktikan, baik di sekolah maupun di luar
sekolah;

2.

c.

Merencanakan dan mengatur program PPL;

d.

Mengendalikan serta mengevaluasi program dan pelaksanaan PPL;

e.

Melaksanakan tugas ketatausahaan yang berkaitan dengan PPL;

f.

Menjalin kerja sama dengan sekolah tempat PPL.

Dosen Pembimbing Lapangan
a.

Membimbing dan menilai penyusunan persiapan mengajar;

b.

Membimbing praktik mengajar;

c.

Mendiskusikan hasil kegiatan praktik mengajar bersama praktikan dan
Guru Pamong untuk perbaikan dan pengayaan penampilan praktik
mengajar selanjutnya;

d.

DPL membantu memelihara dan meningkatkan kerja sama dan hubungan
baik yang saling menguntungkan antara STAB Syailendra Semarang dan
praktikan dengan sekolah latihan;
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e.

DPL membuat dan melaporkan nilai akhir PPL di sekolah ke Ketua
Program Studi Pendidikan Agama Buddha STAB Syailendra Semarang

f.

DPL berkewajiban mengantar dan/atau menjemput praktikan di tempat
PPL.

g.

DPL berkewajiban melakukan kunjungan dan pembimbingan minimal 1
kali di tempat PPL.

h.

Memberikan peringatan pada mahasiswa yang tidak melaksanakan
kegiatan PPL sesuai dengan ketentuan.

3.

Kepala Sekolah
a.

Mengkoordinasikan kegiatan orientasi dan observasi;
1) mempersiapkan garis-garis program orientasi dan observasi;
2) memberikan kesempatan berkenalan kepada praktikan dengan
seluruh karyawan sekolah dan siswa;
3) memberikan observasi kepada praktikan;
4) memperkenalkan garis-garis kebijaksaan dan pengelolaan sekolah
kepada praktikan.

b.

Mengusahakan kelancaran pembimbingan dan pelaksanaan PPL di
sekolah.

c.

Membimbing dan menilai penyusunan laporan pengelolaan sekolah.

d.

Menilai sikap sosial praktikan.

e.

Memberikan arahan dan bimbingan pada mahasiswa terkait dengan
kegiatan PPL.

f.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas mahasiswa PPL bersama Guru
Pamong, Dosen Pembimbing Lapangan, dan koordinator PPL.

g. Mengawasi pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mahasiswa PPL.
4.

Guru Pamong
a.

Menyusun program kegiatan dan merencanakan tugas mengajar
mahasiswa PPL bersama Kepala Sekolah pada saat praktikan
melaksanakan observasi;

b.

Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan DPL agar pelaksanaan
kegiatan PPL dapat berjalan efektif dan efisien.
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c.

Membimbing dan menilai penyusunan persiapan mengajar tertulis;

d.

Membimbing dan menilai praktik mengajar;

e.

Membimbing dan menilai sikap personal.
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BAB III
KEGIATAN PRAKTIKAN
A. Persiapan
Persiapan dilakukan agar semua kegiatan yang berkaitan dengan PPL dapat
berjalan dengan lancar. Kegiatan persiapan meliputi:
1. Mengikuti pembekalan PPL pada akhir semester VI;
2. Melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing PPL;
3. Membuat daftar peserta PPL yang disertai foto dan wajib diberikan kepada
pihak sekolah (Lampiran 1a);
4. Membuat presensi kehadiran mahasiswa yang wajib diberikan kepada pihak
sekolah (Lampiran 1b);
5. Menyusun agenda kegiatan yang diberikan kepada pihak sekolah (Lampiran
1c);
6. Membuat buku refleksi harian sesuai dengan format yang disediakan (Lampiran
1d);
7. Melakukan observasi kondisi sekolah (Lampiran 1e) dan observasi
pembelajaran di kelas (Lampiran 1f) di awal kegiatan PPL.
B. Pelaksanaan
1. Pelaksanaan Pembelajaran Inovatif
a. Pelaksanaan praktik pembelajaran terbimbing dilaksanakan oleh praktikan
minimal 1 penggalan dalam sehari dan dinilai oleh guru. Pelaksanaan pratik
pembelajaran mandiri dilaksanakan untuk minimal 1 mata pelajaran
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti serta dinilai oleh guru.
b. Hasil evaluasi mengajar praktikan dengan model pembelajaran inovatif
yang dilakukan oleh guru pamong diserahkan kepada kepala sekolah
kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing.
2. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran dan Analisis Hasil Evaluasi (Lampiran 3)
a. Praktikan melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran dan analisis hasil
evaluasi meliputi penyusunan soal-soal evaluasi, instrumen penilaian,
analisis hasil evaluasi, dan merancang program tindak lanjut (remedial dan
pengayaan).
b. Penilaian dilakukan dengan menggunakan jenis penilaian otentik.
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c. Praktikan melaksanakan program remedial atau pengayaan minimal 1 kali.
d. Praktikan menyusun laporan pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan
analisis hasil evaluasi pembelajaran.
3. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling (Lampiran 4)
a. Praktikan secara individu mampu merencanakan dan menyelenggarakan
secara utuh satu kegiatan bimbingan kelompok siswa dan satu kegiatan
konseling individu siswa.
b. Praktikan dapat membantu mengawasi kegiatan siswa pada saat istirahat.
c. Praktikan menyusun laporan pelaksanaan layanan kegiatan bimbingan dan
konseling SD/SMP/SMA secara individu.
4. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (Lampiran 4)
a. Praktikan mampu merencanakan dan menyelenggarakan secara utuh satu
kegiatan ekstrakurikuler baik kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada di
sekolah maupun yang diciptakan sendiri secara berkelompok.
b. Praktikan menyusun laporan pelaksanaan layanan kegiatan ekstrakurikuler.
Catatan:
1) Jika diperlukan, setiap praktikan dapat mempelajari administrasi kelas dan
administrasi sekolah di bawah bimbingan guru pamong/kepala sekolah.
2) Diharapkan praktikan sudah menyelesaikan laporan akhir PPL pada saat
penarikan.

C. Kegiatan Akhir
1. Praktikan menyerahkan laporan akhir PPL kepada kepala sekolah dan dosen
pembimbing secara individu dan kelompok.
2. Mahasiswa mengikuti penarikan kegiatan PPL.
3. Mahasiswa mengikuti kegiatan refleksi bersama di kampus dalam koordinasi
dengan Koordinator PPL.
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BAB IV
PRAKTIK MENGAJAR

A.

Pengertian
Praktik mengajar adalah kegiatan praktikan dalam melaksanakan tugas pokok

keguruan yang meliputi pembuatan persiapan mengajar tertulis, praktik mengajar
di kelas dan segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
B.

Tujuan
Tujuan praktik mengajar adalah agar praktikan mendapatkan pemahaman dan

pengalaman nyata dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
C.

Materi
Materi praktik mengajar meliputi kegiatan orientasi dan observasi, pembuatan

persiapan mengajar tertulis, praktik mengajar di kelas dan segala hal yang berkaitan
dengan kegiatan pembelajaran.
1.

Orientasi dan Observasi
Kegiatan orientasi dan observasi, meliputi:
a.

Situasi dan kondisi sekolah pada umumnya;

b.

Situasi dan pengelolaan sekolah pada umumnya;

c.

Pelaksanaan tugas guru/pendidik pada umumnya dan Guru Pamong pada
khususnya.

2.

Persiapan Mengajar Tertulis
Praktikan berlatih menyusun persiapan mengajar tertulis berdasarkan kriteria
dan komponen-komponen yang telah ditetapkan.
a.

Materi persiapan mengajar tertulis ditentukan oleh Guru Pamong sesuai
dengan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi
Pekerti yang digunakan.

b.

Setiap

persiapan

mengajar

tertulis

harus

dikonsultasikan

dan

ditandatangani oleh Guru Pamong dan/atau DPL sebelum materi tersebut
diajarkan di kelas.
c.

Jumlah persiapan mengajar tertulis bergantung pada keragaman materi
dan jumlah pertemuan praktikan.
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d.

Komponen yang ada dalam persiapan mengajar tertulis, meliputi:
perumusan tujuan pembelajaran, pengorganisasian bahan pembelajaran,
metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alokasi waktu,
media/alat dan sumber pelajaran, apersepsi dan motivasi, penyampaian
kompetensi dan rencana kegiatan, kegiatan inti, penguasaan materi
pelajaran, penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, penerapan
pendidikan

saintifik,

penerapan

pembelajaran

tematik

terpadu,

pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran, pelibatan
peserta didik dalam pembelajaran, serta prosedur, jenis, dan alat
penilaian. (Sesuaikan rubrik penilaian Praktik Mengajar K13)
e.

Pelaksanaan Pembelajaran Inovatif
a) Pelaksanaan

mengajar

dengan

menggunakan

pendekatan

pembelajaran yang inovatif, contohnya Scientific Approach,
Contextual Teaching and Learning (CTL), Cooperative Learning
(CL), Quantum Learning, Brain-Based Learning, Problem-Based
Learning, Project-Based Learning, Tematik, Paradigma Pedagogi
Reflektif (PPR), dsb.
b) (1) Praktikan mampu merencanakan skenario pembelajaran dengan
menggunakan pembelajaran inovatif; dan (2) praktikan mampu
melaksanakan

skenario

pembelajaran

dengan

menggunakan

pembelajaran inovatif, beserta penilaiannya.
c) Perencanaan

skenario

pembelajaran

dengan

menggunakan

pembelajaran inovatif dinilai dengan acuan Instrumen Penilaian
Kemampuan Pembelajaran (IPKP).
3.

Praktik mengajar di kelas
Praktik melakukan kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan persiapan

mengajar tertulis.
a. Setiap kali penampilan, praktikan berpedoman pada persiapan mengajar
tertulis yang telah disetujui oleh Guru Pamong dan/atau DPL.
b. Waktu dan penampilan di kelas ditentukan oleh Guru Pamong.
c. Jumlah penampilan sekurang-kurangnya 7 kali tatap muka. Tiap dua
jam pelajaran dihitung satu tatap muka.
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d. Komponen pokok penyajian yang dilatih meliputi: keterampilan
membuka pelajaran, keterampilan menggunakan menggunakan metode
mengajar untuk mencapai tujuan, keterampilan memberikan penjelasan,
penguasaan bahan pelajaran, keterampilan memberikan pertanyaan dan
penguatan, keterampilan penertiban/penguasaan kelas, keterampilan
menggunakan media dengan tepat, keterampilan menggunakan waktu
secara efisien, keterampilan melaksanakan penilaian untuk mengukur
pencapaian tujuan, dan keterampilan menutup pelajaran. Semua
keterampilan tersebut disajikan secara terintegerasi dalam tatap muka di
kelas.
e. Komponen pendukung penyajian yang juga perlu dilatih meliputi:
kerapian dan keserasian penampilan, ketenangan menghadapi kelas,
kelancaran dan kejelasan bicara, kebebasan bergerak, kebebasan
pandangan mata, keramahan terhadap siswa dan ketepatan bahasa.
4.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran
Selain dua kegiatan tersebut di atas, praktikan juga harus melakukan

kegiatan sebagai berikut:
a. Membuat, mengujikan, mengoreksi hasil ujian dan menganalisis
soal yang dibuat tersebut. Tiap-tiap praktikan minimal melakukan
analisis soal dari salah satu ujian yang dilakukan. Soal yang akan
diujikan dikonsultasikan kepada Guru Pamong dan/atau DPL.
b. Latihan menyusun program tahunan, program semester, analisis
materi pelajaran, dan rencana pengajaran dengan bimbingan Guru
Pamong.
c. Membuat dan mengisi Jurnal Pembelajaran.
d. Mengecek kehadiran siswa di kelas.
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D.

Penilaian

1.

Sasaran
Sasaran penilaian mencakup aspek:
a. Persiapan mengajar tertulis
b. Praktik mengajar di kelas

2.

Penilaian
Penilaian membuat persiapan mengajar tertulis, praktik mengajar di kelas

adalah Guru Pamong dan DPL.
3.

Aspek yang dinilai terdiri atas:
a. Komponen,

persiapan

mengajar

tertulis,

meliputi:

kemampuan

merumuskan tujuan pembelajaran, kemampuan mengorganisasikan bahan
pengajaran, kemampuan memilih dan menentukan metode mengajar,
kemampuan

menentukan

langkah-langkah

mengajar,

kemampuan

menentukan alokasi waktu belajar mengajar, kemampuan menentukan
media dan sumber pelajaran, serta kemampuan menentukan prosedur,
jenis, dan alat penilaian.
b. Kemampuan pokok praktik mengajar meliputi: kemampuan membuka
pelajaran, kemampuan menggunakan metode mengajar untuk mencapai
tujuan, kemampuan memberikan penjelasan, penguasaan bahan pelajaran,
kemampuan memberikan pertanyaan dan penguatan, kemampuan
penertiban/penguasaan kelas, kemampuan menggunakan media dengan
tepat, kemampuan menggunakan waktu dengan efisien, kemampuan
melaksanakan penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan, dan
kemampuan menutup pelajaran.
c. Komponen pendukung penyajian meliputi: kerapian dan keserasian
penampilan, ketenangan menghadapi kelas, kelancaran dan kejelasan
bicara, kebebasan bergerak, kebebasan pandangan mata, keramahan
terhadap siswa, dan ketepatan bahasa.
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4.

Skor Nilai
Skor Nilai Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran (NKMP) diperoleh

dengan mempergunakan rumus :
NKMP

=

Jumlah skor yang dicapai
x 100
Jumlah skor tertinggi

( Lihat instrument penilaian terlampir Lampiran 2)
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BAB V
PENGELOLAAN SEKOLAH

A.

Pengertian
Pengelolaan sekolah adalah bagian integral dari kegiatan PPL yang berupa

pengenalan berbagai aspek persekolahan dan kepengurusannya baik yang
menyangkut segi edukatif dan administratif di bawah bimbingan dan koordinasi
Kepala Sekolah.
B.

Tujuan
Kegiatan sekolah bertujuan mengenal secara langsung dan memperluas

wawasan praktikan tentang berbagai aspek persekolahan dan mekanisme
kepengurusannya.
C.

Pelaksanaan
1. Waktu kegiatan pengelolaan sekolah dilaksanakan secara terintegrasi dan
latihan praktik mengajar.
2. Kegiatan pengelolaan sekolah dilaksanakan di sekolah tempat praktikan
melakukan praktik mengajar.
3. Materi dan kegiatan pengelolaan sekolah meliputi butir-butir:
a. Organisasi sekolah
1) Mengenal secara singkat sejarah berdirinya sekolah.
2) Mempelajari struktur organisasi sekolah dan kantor sekolah dengan
uraian tugas dari masing-masing komponennya.
3) Mempelajari berbagai kebijakan sekolah dalam bidang organisasi
sekolah.
b. Kurikulum
1) Mempelajari struktur kurikulum sekolah;
2) Mempelajari program tahunan/semester, pembagian tugas guru dan
penyusunan jadwal pelajaran;
3) Mempelajari pelaksanaan sistem pembobotan mata pelajaran;
4) Mempelajari pelaksanaan penyusunan rencana pengajaran dan
persiapan harian;
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5) Mempelajari pelaksanaan penilaian, meliputi jenis, bentuk dan
kriteria;
6) Mempelajari pengaturan laporan kemajuan belajar siswa;
7) Mempelajari pelaksanaan peraturan kanaikan kelas;
8) Mempelajari berbagai kebijakan sekolah di bidang pengajaran.
c. Kesiswaan
1) Mempelajari perencanaan dan pelaksanaan penerimaan siswa baru;
2) Mempelajari pengaturan pengelompokan siswa;
3) Mempelajari pencatatan siswa di sekolah;
4) Mempelajari pengaturan pembinaan dan tata tertib siswa;
5) Mempelajari pengaturan mutasi siswa;
6) Mempelajari pengaturan kelulusan (alumni);
7) Mempelajari pengaturan kegiatan ekstrakurikuler;
8) Mempelajari berbagai kebijakan sekolah di bidang kesiswaan
d. Kepegawaian
1) Mencatat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai;
2) Mengenal mekanisme pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat
dan mutasi pegawai;
3) Mempelajari pelaksanaan peraturan disiplin pegawai;
4) Mempelajari pelaksanaan penilaian (DP3) pegawai;
5) Mempelajari pengaturan kesejahteraan pegawai;
6) Mempelajari pelaksanaan pembinaan pengembangan pegawai;
7) Mempelajari berbagai kebijakan Kepala Sekolah di bidang
kepegawaian,
e. Keuangan
1) Mempelajari cara mendapatkan sumber keuangan sekolah;
2) Mempelajari mekanisme pencairan dan pengelolaan dana (DPP)
baik dana rutin maupun pembangunan;
3) Mempelajari pengelolaan dana yang berasal dari SPP Subsidi
Pemerintah dan DPP;
4) Mempelajari pengelolaan dana sekolah yang berasal dari sumber
lain;
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5) Mempelajari

pengelolaan

kebijakan sekolah

dalam

bidang

pengelolaan keuangan.
f. Sarana dan prasarana
1) Mengenal denah gedung dan fasilitas yang ada;
2) Mempelajari perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi;
3) Mempelajari pengaturan dan pendayagunaan prasarana dan sarana
sekolah yang meliputi : laboratorium, perpustakaan sekolah, guru,
alat peraga mata pelajaran, alat pelajaran ketrampilan, serta olah raga
dan sebagainya;
4) Mempelajari pengaturan pemeliharaan pengamanan, penghapusan,
pengembangan sarana dan prasarana sekolah;
5) Mempelajari berbagai kebijakan sekolah di bidang

pengaturan

prasaran dan sarana sekolah.
g. Hubungan Masyarakat
1) Mempelajari hubungan kerja sama sekolah dengan komite;
2) Mempelajari

usaha dan cara pendayagunaan

sumber daya

lingkungan;
3) Mempelajari pengaturan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar
nasional dan upacara sekolah;
4) Mempelajari berbagai kebijakan sekolah di bidang hubungan
masyarakat.
h. Koordinasi Bimbingan dan Penyuluhan
1) Mempelajari penyusunan program bimbingan dan penyuluhan serta
bimbingan karier;
2) Mempelajari koordinasi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
serta bimbingan karier;
3) Mempelajari berbagai penyuluhan dan bimbingan karier.
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BAB VI
PANDUAN PELAKSANAAN
PENILAIAN DAN ANALISIS HASIL EVALUASI

A. Deskripsi
Kegiatan ini melatih/memantapkan praktikan untuk merencanakan,
melaksanakan dan menganalisis penilaian proses dan hasil belajar siswa. Penilaian
yang dilaksanakan mengikuti standar penilaian autentik dengan menggunakan alat
ukur yang valid dan reliabel.
Penilaian autentik adalah penilaian yang dapat mengungkap keadaan siswa
yang sebenarnya, sehingga bersifat komprehensif dan mencakup penilaian terhadap
proses belajar siswa serta pencapaian hasilnya. Penilaian autentik mencakup semua
domain, yaitu aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Alat ukur dikatakan valid
bila tepat/dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan alat ukur yang
reliabel adalah alat ukur yang dapat memberikan hasil pengukuran yang
menunjukkan adanya keajegan/ketetapan.
Guna mewujudkan penilaian yang autentik, valid, dan reliabel perlu
dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi: membuat kisi-kisi soal, melakukan
pengukuran/penskoran pencapaian hasil belajar dan pengamatan kinerja,
menganalisis validitas dan reliabilitas soal, merevisi soal berdasarkan hasil analisis
validitas dan reliabilitas serta memanfaatkan hasil pengukuran untuk menentukan
nilai atau tingkat ketuntasan belajar siswa.
Kisi-kisi soal memcerminkan proporsi soal setiap indikator yang ingin
dicapai. Validitas soal meliputi validitas isi, konstruk, bandingan dan prediktif.
Validitas soal dapat dilihat dari aspek daya beda dan tingkat kesulitannya;
sedangkan untuk soal tipe pilihan ganda perlu juga dianalisis apakah semua
alternatif pilihan yang digunakan telah berperan sebagai penyesat. Untuk
melakukan pengukuran digunakan kriteria/panduan penskoran. Reliabilitas soal
dapat diukur dengan menghitung koefisien reliabilitasnya. Penentuan nilai mengacu
pada standar penilaian tertentu, misalnya standar acuan patokan, standar relatif
ataupun standar kombinasi antara keduanya. Adapun tingkat ketuntasan belajar
tergantung pada kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang penentuannya tergantung
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pada kondisi siswa dan sifat mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi
Pekerti.
B. Tujuan dan Kegiatan
1.

Praktikan mampu merencanakan kegiatan penilaian autentik yang meliputi
penilaian penilaian proses dan hasil yang meliputi tes dan non tes.

2.

Praktikan mampu menyusun kriteria/panduan penskoran dan menggunakannya
dalam kegiatan pengukuran.

3.

Praktikan mampu menganalisis daya beda, validitas item, dan reliabilitas soal.

4.

Praktikan mampu memanfaatkan hasil analisis validitas dan reliabilitas soal
untuk memperbaiki kualitas soal.

5.

Praktikan mampu menentukan KKM.

C. Contoh Perangkat Penilaian
1. Kisi-kisi soal
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Mencipta

Mengevaluasi

Menganalisis

Menerapkan



Memahami



Mengetahui

Produk

Portofolio

Uraian

Menghargai
masa
pembabaran
Dhamma.
Menghayati
perilaku
percaya diri
setelah
memahami
masa
pembabaran
Dhamma.
Memahami
pengetahuan
tentang masa
Dhamma
pembabaran
Dhamma.
dst.

Kinerja

Indikator

Objektif

Jenis Penilaian
Tes
Bentuk
Aspek dan No. Soal
Soal

Non Tes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dst.

Keterangan Skor:
Aspek
Komunikasi

1
Tidak dapat
berkomunika
si

Sistematika
Penyampaian

Tidak
sistematis

Penguasaan
pengetahuan/mat
eri (keunikan
materi yang
dipresentasikan)

Tidak
menunjukka
n keunikan
masa
pembabaran
Dhamma
yang
dipresentasik
an

Kategori
2
3
Komunikasi Komunikasi
agak lancar
lancar tetapi
tetapi sulit
kurang dapat
dimengerti
dimengerti
Sistematika
Sistematis,
tetapi uraian uraian cukup
kurang dan
tidak jelas
Hanya
Menunjukka
sedikit
n keunikan
menunjukka masa
n keunikan
pembabaran
masa
Dhamma
pembabaran yang
Dhamma
dipresentasik
yang
an tetapi
dipresentasik tidak rinci
an
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4
Komunikasi
sangat
lancar, benar
dan jelas
Sistematis,
uraian luas
dan jelas
Menunjukka
n keunikan
masa
pembabaran
Dhamma
yang
dipresentasik
an secara
rinci

Nilai

Jumlah Skor

Antusiasme

Keberanian

Penguasaan
pengetahuan/
materi

Sistematika
penyampaian

Komunikasi

2. Rubrik penilaian prestasi siswa dalam mempresentasikan masa pembabaran
Dhamma:
Mata
Pendidikan Agama Buddha
Pelajaran
Indikator 3.7.1. Mempresentasikan masa pembabaran Dhamma
Teknik
Unjuk Kerja
Penilaian
Instrumen Rubrik Penilaian Presentasi
No.
Nama Peserta
Aspek
Didik

Keberanian
Antusiasme

Tidak punya
keberanian
Tidak
antusias

Kurang
berani
Kurang
antusias

Berani
Antusias
tetapi kurang
bisa
mengendalik
an diri

Sangat
Berani
Antusias dan
bisa
mengandalik
an diri

Konversi skor ke nilai
No.
Skor
Nilai
1.
81% - 100%
Sangat Baik
2.
66% - 80%
Baik
3.
56% - 65%
Cukup
4.
50% - 55%
Kurang
5.
< 50%
Sangat Kurang
Catatan konversi skor dapat disesuaikan sesuai standar masing-masing sekolah.
D. Analisis Soal
Analisis Soal Daya Beda, Tingkat Kesulitan, Faktor Pengecoh, Validitas
Item, dan Reliabilitas dihitung dengan rumus secara manual (tanpa menggunakan
program statistik apapun).
E. Penilaian
Nilai kegiatan dan analisisnya meliputi komponen sebagai berikut:
No.
Komponen
Skor
Skor yang
Maksimal
Diperoleh
1.
Membuat kisi-kisi soal objektif untuk satu
15
KD
2.
Menyusun soal (minimal 20 soal objektif dan
15
5 uraian)
3.
Menentukan skor soal (minimal 20 soal
10
objektif dan 5 uraian)
4.
Membuat rubrik penilaian untuk penilaian
10
non tes dari KD/tema komponen 1
5.
Menganalisis 1 set soal (minimal 20 soal
30
objektif) yang sudah diujicobakan pada
siswa PAB untuk dilihat Daya Beda, Tingkat
Kesulitan, Faktor Pengecoh, Validitas Item,
dan Reliabilitas.
6.
Mengkritisi dan merevisi soal objektif yang
10
telah disusun
7.
Menentukan KKM satu mata pelajaran
10
Total
100
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BAB VII
PANDUAN PELAKSANAAN
LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
KELOMPOK DAN INDIVIDU
SERTA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
A. Deskripsi
Kegiatan ini melatih mahasiswa merencanakan dan melaksanakan layanan
pendampingan pengembangan diri siswa melalui kegiatan bimbingan kelompok,
kegiatan ekstrakurikuler, dan konseling individu.
Layanan pendampingan pengembangan diri siswa bertujuan membantu
siswa membentuk watak dan kepribadian, mengembangkan aneka potensi, bakat,
dan minat, serta mengatasi aneka masalah psikologis-perilaku yang dapat
berdampak menghambat perkembangan pribadi-sosial-akademik-karir-nya secara
optimal.
Pembentukan watak dan kepribadian siswa secara khusus dilaksanakan
melalui pembentukan aneka soft skills dalam kegiatan bimbingan kelompok yang
bersifat perseveratif (usaha bimbingan yang ditunjukkan kepada siswa yang sudah
dapat memecahkan masalahnya (setelah menerima layanan bimbingan yang
bersifat kuratif) agar kondisi yang sudah baik tetap dalam kondisi yang baik)/
developmental, dikaitkan dengan salah satu atau lebih dari antara bidang
perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta diselenggarakan di dalam
waktu belajar di kelas. Pengembangan aneka potensi, bakat, dan minat siswa
dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat rekreatif, bisa dikaitkan
dengan salah satu atau lebih dari antara bidang perkembangan pribadi, sosial,
belajar, dan karir, serta diselenggarakan di luar waktu belajar di kelas. Bantuan
dalam mengatasi aneka masalah psikologis dilaksanakan melalui konseling
individu khususnya bagi siswa yang memiliki masalah belajar dan berperilaku
bermasalah, serta diselenggarakan di luar waktu belajar di kelas.
B. Tujuan Kegiatan
1. Praktikan mampu menyelenggarakan secara utuh satu kegiatan bimbingan
kelompok siswa (psikoedukasi) tentang satu soft skill terkait dengan
perkembangan pribadi, sosial, belajar, atau karir, yang diselenggarakan dalam
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waktu belajar di kelas, dan membuat laporannya. Yang dimaksud utuh adalah
mulai dari menyusun modul kegiatan, melaksanakan modul kegiatan, sampai
melakukan evaluasi, baik terhadap hasil maupun proses penyelenggaraan
kegiatan bimbingan kelompok siswa (psikoedukasi).
2. Praktikan mampu menyelenggarakan secara utuh satu kegiatan konseling
individu terhadap satu siswa yang memiliki masalah terkait dengan
perkembangan pribadi, sosial, atau belajarnya, yang diselenggarakan di luar
waktu belajar di kelas, dan membuat laporannya. Yang dimaksud utuh adalah
mulai dari mengidentifikasi siswa yang bermasalah, merumuskan bentuk
masalah, menemukan akar masalah, sampai merumuskan saran tindakan untuk
membantu siswa mengatasi masalahnya.
3. Praktikan mampu menyelenggarakan secara utuh satu kegiatan ekstrakurikuler
tentang salah satu potensi-bakat-minat yang dikaitkan dengan perkembangan
pribadi, sosial, belajar, atau karir siswa, yang diselenggarakan di luar waktu
belajar di kelas, dan membuat laporannya. Yang dimaksud utuh adalah mulai
dari menyusun rencana kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan kegiatan
ekstrakurikuler, sampai melakukan evaluasi baik terhadap hasil maupun proses
penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler.

C. Rubrik Penilaian
No.

Skor
Maks

Komponen

Bimbingan Kelompok
1. Perencanaan
a. Ketepatan
b. Kelengkapan
2. Pelaksanaan
a. Organisasi (isi, tempat, waktu)
b. Kejelasan penyampaian informasi/pesan
c. Kepemimpinan
d. Efektivitas evaluasi
3. Laporan (ketepatan dan kelengkapan)
Jumlah
Konseling Individu
1. Identifikasi Masalah
a. Ketepatan
c. Kesahihan prosedur
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30
20
10
40
10
10
10
10
30
100
20
20
10

Skor
yang
Diperoleh

2.
3.
4.
5.
6.

Perumusan Masalah (ketepatan)
Perumusan Akar Masalah (ketepatan)
Perumusan Saran Tindakan (ketepatan)
Empati dan Pemahaman
Laporan (ketepatan dan kelengkapan)
Jumlah
Kegiatan Ekstrakurikuler
1. Perencanaan
a. Ketepatan
d. Kelengkapan
2. Pelaksanaan
a. Organisasi (isi, tempat, waktu)
b. Kejelasan penyampaian informasi/pesan
c. Kepemimpinan
d. Efektivitas evaluasi
3. Laporan (ketepatan dan kelengkapan)
Jumlah
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10
20
20
10
20
100
20
20
10
10
20
20
10
20
100

BAB VIII
SIKAP PERSONAL

A.

Pengertian
Sikap personal adalah kecenderungan tingkah laku yang berupa tutur kata dan

penampilan diri individu sebagai calon pendidik sesuai dengan Kode Etik Guru.
B.

Tujuan
Tujuan pelatihan sikap personal adalah agar praktikan terbiasa bertingkah

laku yang berupa tutur kata dan penampilan diri sebagai calon pendidik sesuai
dengan Kode Etik Guru.
C.

Klasifikasi Sikap

1.

Kedisiplinan praktikan terhadap tata tertib dan kebiasaan umum di sekolah;

2.

ketertiban dan kejujuran;

3.

Partisipasi dalam kegiatan sekolah.

D. Jabaran Sikap
1.

Kedisiplinan praktikan terhadap tata tertib dan kebiasaan umum di sekolah;
a.

Memperhatikan, mempelajari dan melaksanakan dengan baik tata tertib
dan kebiasaan umum di sekolah;

b.

Berpakaian sopan dan rapi (berseragam atas putih bawah hitam),
almamater atau batik identitas STAB Syailendra dan/atau sesuai dengan
ketentuan sekolah;

c.

Mengatur rambut dan menghias diri sesuai dengan ketentuan sekolah;

d.

Membiasakan diri dan memberi hormat dan salam kepada Kepala
Sekolah, guru, dan karyawan sekolah;

e.

Berusaha beradapatasi dan bersosialisasi dengan Kepala Sekolah, guru,
dan karyawan serta siswa, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang
harmonis;

f.

Membantu mengawasi dan mempelajari tingkah laku siswa pada waktu
istirahat;

g.

Tidak merokok di sekolah;

h.

Jika meninggalkan sekolah harus seizin Kepala Sekolah;

i.

Memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin dalam rangka PPL.
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2.

Ketertiban dan kejujuran;
a.

Berada di sekolah paling lambat 15 menit sebelum pelajaran dimulai
dan meninggalkan sekolah jika jam sekolah usai, kecuali seizin kepala
sekolah;

b.

Mengisi daftar hadir yang disediakan setiap kali hadir di sekolah;

c.

Menyiapkan alat-alat pelajaran yang diperlukan sebelum mulai
mengajar;

d.

Memulai mengajar dengan papan tulis bersih;

e.

Menempatkan penghapus dan alat tulis pada tempatnya;

f.

Memanfaatkan papan tulis secara efektif dan efisien;

g.

Menghindari berbicara sambil menulis di papan tulis;

h.

Berusaha menggunakan variasi posisi dalam menyampaikan materi
pelajaran;

i.

Menghindari

berbagai

kebiasaan

yang

mengganggu

proses

pembelajaran;
j.

Bersikap menarik dan ramah dalam batas-batas kesopanan dan
kesusilaan;

k.

Menghindari pemberian hukuman dalam proses pembelajaran.

E.

Penilaian

1.

Sasaran
a.

Kedisiplinan praktikan terhadap tata tertib dan kebiasaan umum di
sekolah;

2.

b.

Sikap mahasiswa terhadap tugas mengajar;

c.

Partisipasi terhadap kegiatan sekolah.

Penilai
Penilai komponen sikap personal adalah Guru Pamong.

3.

Aspek yang dinilai terdiri atas:
a.

Aktivitas mahasiswa;

b.

Laporan.
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4.

Skor Nilai
Skor Nilai Sikap Personal (NSP) diperoleh dengan mempergunakan rumus:
NSP=

Jumlah skor yang dicapai
x100
Jumlah skor tertinggi

(lihat instrumen penilaian lampiran 5)
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BAB IX
SIKAP SOSIAL

A.

Pengertian
Sikap sosial adalah kecenderungan tingkah laku yang berupa tutur kata dan

penampilan diri terhadap lingkungan sosialnya sebagai calon pendidik sesuai
dengan Kode Etik Guru.
B.

Tujuan
Tujuan pelatihan sikap sosial adalah agar praktikan terbiasa bertingkah laku

yang berupa tutur kata dan penampilan diri terhadap lingkungan sosialnya sebagai
calon pendidik sesuai Kode Etik Guru.
C.

Klasifikasi Sikap

1.

Sikap pergaulan praktikan dengan Kepala Sekolah;

2.

Sikap pergaulan praktikan dengan Guru Pamong;

3.

Sikap pergaulan praktikan dengan Dosen Pembimbing Lapangan;

4.

Sikap pergaulan praktikan antarpraktikan;

5.

Sikap pergaulan praktikan dengan siswa.

D.

Jabaran Sikap

1.

Sikap pergaulan praktikan dengan Kepala Sekolah
a. Melapor Kepala sekolah pada awal kegiatan PPL;
b. Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima
dari Kepala sekolah;
c. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari Kepala Sekolah dengan
penuh tanggung jawab;
d. Menunjukan sikap hormat kepada Kepala Sekolah;
e. Menyampaikan ucapan terima kasih dan memohon pamit kepada Kepala
Sekolah pada akhir kegiatan PPL.

2.

Sikap pergaulan praktikan dengan Guru Pamong.
a. Menemui Guru Pamong pada awal kegiatan PPL;
b. Menunjukan sikap hormat kepada Guru Pamong;
c. Menunjukan sifat tidak menggurui Guru Pamong;
d. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari Guru Pamong dengan
penuh tanggung jawab;
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e. Berkonsultasi dengan Guru Pamong dalam menyelesaikan masalah.
3

Sikap pergaulan praktikan dengan Dosen Pembimbing Lapangan .
a. Menemui Dosen Pembimbing Lapangan pada awal kegiatan PPL;
b. Menunjukan sikap hormat kepada Dosen Pembimbing Lapangan;
c. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari Dosen Pembimbing
Lapangan dengan penuh tanggung jawab;
d. Berkonsultasi

dengan

Dosen

Pembimbing

Lapangan

dalam

menyelesaikan masalah.
4.

Sikap pergaulan antarpraktikan
a. Sikap panggilan “Bapak/Ibu” kepada sesama teman praktikan;
b. Saling mengingatkan jika mengetahui kesalahan;
c. Saling membantu antarsesama peserta PPL;
d. Bergaul dengan sesama teman praktikan dalam batas sopan santun;
e. Tidak menganggap dirinya paling pandai dari teman yang lain.

5.

Sikap pergaulan praktikan dengan siswa.
a. Berkomunikasi dengan siswa dalam batas hubungan antara pendidik
dengan peserta didik;
b. Bergaul dengan siswa dalam batas-batas kesopanan dan kesusilaan;
c. Memanggil siswa dengan panggilan “Anak-Anak, Adik-Adik, atau
Mas/Mbak” sesuai usia perkembangan peserta didik.

E.

Penilaian

1.

Sasaran
Penilaian dilakukan pada sikap pergaulan praktikan dengan Kepala Sekolah,
Guru, Guru Pamong, Dosen Pembimbing Lapangan, dan siswa.

2.

Penilai
Penilai komponen sikap sosial adalah Kepala Sekolah.

3.

Skor Nilai
Skor Nilai Sikap Sosial (NSS) diperoleh dengan menggunakan rumus:
NSS=

Jumlah skor yang dicapai
x100
Jumlah skor tertinggi

(lihat instrumen penilaian lampiran 6)
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BAB X
PENILAIAN AKHIR

A.

Pengertian
Penilaian akhir dalam PPL adalah penetapan taraf penguasaan kemampuan
praktikan dalam melaksanakan kegiatan PPL.

B.

Sifat Penilaian
Penilaian PPL bersifat objektif, menyeluruh, membimbing dan kontinu,
dengan pengertian menilai apa adanya aspek pengetahuan, keterampilan dan
sikap baik untuk kepentingan perbaikan maupun pengayaan/pengembangan
dan dilaksanakan dari awal sampai akhir kegiatan.

C.

Sasaran Penilaian

1.

Komponen persiapan mengajar tertulis, meliputi: kemampuan merumuskan
tujuan pembelajaran, kemampuan mengorganisasikan bahan pengajaran,
kemampuan memilih dan menentukan metode mengajar, kemampuan
menentukan langkah-langkah mengajar, kemampuan menentukan alokasi
waktu belajar mengajar, kemampuan menentukan media dan sumber
pelajaran, serta kemampuan menentukan prosedur, jenis, dan alat penilaian.

2.

Komponen pokok praktik mengajar meliputi : kemampuan

membuka

pelajaran, kemampuan menggunakan metode mengajar untuk mencapai
tujuan, kemampuan memberikan penjelasan, penguasaan bahan pelajaran,
kemampuan

memberikan

pertayaan

dan

penguatan,

kemampuan

penertiban/penguasaan kelas, kemampuan menggunakan media dengan tepat,
kemampuan mengunakan waktu secara efisien, kemampuan melaksanakan
penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan, dan kemampuan menutup
pelajaran.
3.

Komponen pendukung penyajian meliputi: kerapian dan keserasian
penampilan, ketenangan menghadapi kelas, kelancaran dan kejelasan
berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan pandangan mata, keramahan
terhadap siswa dan ketepatan bahasa.

29

Catatan: Penilaian dilakukan pada akhir PPL (dalam bentuk penilaian
mengajar di kelas).Waktunya dimusyawarahkan antara Guru Pamong, Dosen
Pembimbing Lapangan dan praktikan.
4.

Sikap Personal meliputi: (a) kedisplinan praktikan terhadap tata tertib dan
kebiasaan umum di sekolah, (b) kejujuran dan ketertiban di kelas, dan (c)
partisipasi dalam kegiatan sekolah.

5.

Sikap Sosial meliputi: pergaulan dan kerja sama dengan Kepala Sekolah,
Guru, Guru Pamong, Dosen Pembimbing Lapangan, sesama praktikan, dan
siswa.

D.

Penilai
Penilai PPL adalah Guru Pamong, Dosen Pembimbing Lapangan dan Kepala

Sekolah serta Koordinator PPL dengan pembagian tugas sebagai berikut:
1.

Guru Pamong menilai komponen pembelajaran, komponen tugas-tugas lain
praktikan mengajar, dan sikap personal.

2.

Dosen Pembimbing Lapangan menilai menilai praktik pembelajaran
(minimal 1 kali) dan menentukan nilai final.

3.

Kepala sekolah menilai aspek sikap sosial.

4.

Koordinator PPL merangkum semua nilai dan menentukan nilai akhir PPL
bagi praktikan.

E.

Sifat Penilaian
a. Terbuka
Butir-butir yang akan dinilai dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
penilaian diketahui juga oleh mahasiswa perserta PPL.
b. Objektif
Penilaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
c. Berkesinambungan
Penilaian dilakukan terus-menerus dari awal sampai akhir.
d. Membimbing
Penilaian merupakan bagian dari pembimbingan yaitu untuk memperbaiki
kekurangan yang ada.
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F.

Pelaporan

1.

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah (dikerjakan kelompok mengikuti
format pada lampiran 13).

2.

Laporan akhir PPL disusun oleh setiap praktikkan secara individu dan
memuat:
a. Laporan pelaksanaan pembelajaran inovatif;
b. Laporan pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan analisis hasil evaluasi;
c. Laporan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling; dan
d. Laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

G.

Sistem Penilaian
Penilaian dilakukan dengan sistem pembobotan terhadap aspek penilaian

tertentu. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:
1.

Nilai Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran (NKMP) inovatif (a) dengan
pemberatan 3

2.

Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran dan Analisis Hasil Evaluasi (PEPAHE)
(b) dengan pemberatan 2;

3.

Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling (PLBK) (c) dengan
pemberatan 1,5;

4.

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (PKE) (d) dengan pemberatan 1,5;

5.

Nilai Sikap Personal (NSP) dengan pemberatan 1;

6.

Nilai Sikap Sosial (NSS) dengan pemberatan 1;

7.

Nilai Presentasi dan Penyusunan Laporan (NPPL) dengan pemberatan 2.

Catatan: NPM merupakan nilai rata-rata persiapan mengajar tertulis dan praktik
mengajar dari Guru Pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan .
a. Nilai kesimpulan PPL (NK) diperolah dengan menggunakan rumus:
NK= 3NKMP+2PEHAHE+1.5PLBK+1.5PKE+NSP+NSS+2NPPL
12
b. Instrumen penilaian persiapan dan praktik mengajar dapat dilihat pada
lampiran 2.
c. Instrumen penilaian dan analisis hasil evaluasi dapat dilihat pada lampiran
3.
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d. Instrumen Penilaian Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling
Kelompok dan Individu serta Kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilihat pada
lampiran 4.
e. Instrumen penilaian komponen sikap personal dapat dilihat pada lampiran
5 beserta contoh pengisian format penilaianya.
f. Sedangkan instrumen penilaian komponen sikap sosial dapat dilihat pada
lampiran 6 beserta contoh pengisian format penilaianya.
g. Instrumen penilaian nilai presentasi dan penyusunan laporan dapat dilihat
pada lampiran 7 beserta contoh pengisian format penilaianya.

H.

Kriteria Penilaian
Kriteria penilaian untuk dapat dinyatakan memenuhi taraf penguasaan

kemampuan PPL, jika mencapai nilai minimal 55 (skala 0-100)=C. Dengan kata
lain praktikan dinyatakan lulus dalam PPL, jika mencapai nilai kesimpulan
sekurang-kurangnya 55 atau 2. Kriteria penilaian akhir didasarkan pada taraf
penguasaan kemampuan praktikan dengan ketentuan seperti Tabel 1.
Tabel 1. Taraf Penguasaan Kemampuan

Taraf Penguasaan

Kemampuan

Nilai

Bobot

85%-100%

Sangat Baik

A

4

70%- 84%

Baik

B

3

55%- 69%

Cukup

C

2

45%- 54%

Kurang

D

1

Sangat Kurang

E

0

<45%
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Lampiran 1a

DAFTAR NAMA MAHASISWA PPL
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA SYAILENDRA
Tahun Akademik _________ /__________
Nama Sekolah
Alamat
Waktu Pelaksanaan

No.

Nama

:
:
:

Nama
Panggilan

NIM

Foto
terbaru
(3x4)

Keterangan

1.

Ketua

2.

Anggota

3.
4.
5.
6.
7.
dst
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No.
HP

Lampiran 1b

PRESENSI MAHASISWA PPL
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA SYAILENDRA
Tahun Akademik _________ /__________
Nama Sekolah
Alamat

Pertemuan
ke

Hari
/Tgl

:
:

NIM

Materi/
Kegiatan

Waktu

Tanda
Tangan
Mahasiswa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dst.
*bisa guru piket, guru pamong, atau wakil kepala sekolah.

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

……………………………
NIP/NIY*

*disesuaikan
- NIP (Nomor Identitas Pengawai Negeri Sipil)
- NIY (Nomor Induk Yayasan untuk Pegawai Swasta)
_________________
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Tanda
Tangan
Guru*

Lampiran 1c

AGENDA KEGIATAN MAHASISWA PPL
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA SYAILENDRA
Tahun Akademik _________ /__________

Minggu
ke

Agenda

Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
dst

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

……………………………
NIP
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Lampiran 1d

KEGIATAN DAN REFLEKSI HARIAN PPL
Hari, tanggal : ____________________________________
Nama Peserta : ____________________________________
I. Kegiatan Harian
No.

Jam

Deskripsi Kegiatan

Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II. Refleksi Harian
1. Hal-hal apa saja yang saya peroleh sebagai pengalaman yang paling bermakna hari
ini?
2. Mengapa hal-hal tersebut bermakna?
3. Apakah ada konsekuensi-konsekuensi lebih lanjut yang perlu disikapi?

Guru Pamong/Pembimbing,

……………………………
NIP/NIY
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Lampiran 1e

LEMBAR OBSERVASI KONDISI SEKOLAH TEMPAT PPL
Nama Sekolah : ____________________________________
Waktu
: ____________________________________

No.

Aspek yang Diamati

1.

Letak sekolah

2.

Sarana dan prasarana

3.

Sumber daya manusia
sekolah
(tambahkan kalau masih ada)

Dst.

Deskripsi Hasil Pengamatan

Catatan:
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Lampiran 2

INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK MENGAJAR
(Berikan penilaian dengan cara melingkari satu dari 4 angka (1, 2, 3, atau 4) pada masing-masing
skala, dengan skor pada instrumen penilaian!)

INSTRUMEN PENILAIAN KEMAMPUAN
MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN (IPKP)
PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA DAN BUDI PEKERTI
KURIKULUM 2013
Nama Peserta
NIM
SD/SMP/SMA Tempat Praktik
Tema
Subtema
Pembelajaran ke-

: ___________________________________
: ___________________________________
: ___________________________________
: ___________________________________
: ___________________________________
: ___________________________________

Petunjuk:
Lingkari angka dalam kolom skor dengan kemampan praktikan dengan
memperhatikan rambu-rambu penskoran sebagai berikut:
Rentang skor 1 sampai dengan 4 dengan kualifikasi sebagai berikut:
4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang.
Aspek yang Diamati
Kegiatan Pendahuluan
Apersepsi dan Motivasi
1. Menyiapkan lingkungan fisik dan psikis peserta didik dengan
menyapa dan memberi salam
2. Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman
peserta didik atau pembelajaran sebelumnya
3. Mengajukan pertanyaan menantang
4. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran
5. Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema
Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan
1. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik
Aspek yang Diamati
2. Menyampaikan rencana kegiatan misalnya: individu, kerja
kelompok, atau melakukan observasi
Kegiatan Inti
Penguasaan Materi Pelajaran
1. Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran
2. Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang
relevan, perkembangan ipteks, dan kehidupan nyata
3. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat
4. Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkret
ke abstrak)
Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik
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Skor

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1

2 3
2 3
2 3
Skor
2 3
Skor
2 3

4
4
4

1
1

4
4

Skor
1
1

2
2

3
3

4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

1.

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan
dicapai
2. Melaksanakan pembelajaran secara runtut
3. Menguasai pengelolaan kelas
4. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual
5. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya
kebiasaan positif (nurturant effect)
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang
direncanakan
Penerapan Pendidikan Saintifik
1. Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana
2. Memancing peserta didik untuk bertanya
3. Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba
4. Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati
5. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis
6. Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses
berpikir yang logis dan sistematis)
7. Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi
Penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu
1. Menyajikan pembelajaran sesuai tema
Aspek yang Diamati
2. Menyajikan pembelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
3. Menyajikan pembelajaran yang memuat komponen karakteristik
terpadu
4. Menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan menyenangkan
Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran
1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar
pembelajaran
2. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran
3. Menghasilkan pesan yang menarik
4. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar
pembelajaran
5. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran
Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran
1. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru,
peserta didik, sumber belajar
2. Merespon positif partisipasi peserta didik
3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik
4. Menunjukkan hubungan antarpribadi yang kondusif
5. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam
belajar
Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran
1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar
2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar
Kegiatan Penutup
Aspek yang Diamati
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1

2

3

4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1

2

3

4

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

Skor

Penutup Pembelajaran
1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan
peserta didik
2. Memberikan tes lisan atau tulisan
3. Mengumpulkan hasil kerja sebagai portofolio
4. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan
berikutnya dan tugas pengayaan
Skor total pelaksanaan pembelajaran

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

Komentar Guru Pamong/Dosen:

Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran
Petunjuk penilaian:
Petunjuk Penilaian:
Skor kemampuan melaksanakan pembelajaran dihitung dengan rumus sebagai
berikut.
NKMP 1 = (total skor IPKP 1) x 100
176

__________________, _____________________
Guru Pamong/Dosen,

……………………………
NIP/NIY
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Lampiran 3

INSTRUMEN PENILAIAN DAN ANALISIS HASIL EVALUASI
Kompetensi Dasar
Materi
Nama Peserta
NIM

No.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
Total

: …………………………........................................................................
: …………………………........................................................................
: …………………………........................................................................
: …………………………........................................................................

Komponen
Membuat kisi-kisi soal objektif untuk satu
KD
Menyusun soal (minimal 20 soal objektif dan
5 uraian)
Menentukan skor soal (minimal 20 soal
objektif dan 5 uraian)
Membuat rubrik penilaian untuk penilaian
non tes dari KD/tema komponen 1
Menganalisis 1 set soal (minimal 20 soal
objektif) yang sudah diujicobakan pada
siswa PAB untuk dilihat Daya Beda, Tingkat
Kesulitan, Faktor Pengecoh, Validitas Item,
dan Reliabilitas.
Mengkritisi dan merevisi soal objektif yang
telah disusun
Menentukan KKM satu mata pelajaran

Skor
Maksimal
15

Skor yang
Diperoleh

15
10
10
30

10
10
100

__________________, _____________________
Guru Pamong/Dosen,

……………………………
NIP/NIY
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Lampiran 4

INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN
LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
KELOMPOK DAN INDIVIDU
SERTA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
Nama Peserta : ___________________________________
NIM
: ___________________________________

No.

Skor
Maks

Komponen

Bimbingan Kelompok
1. Perencanaan
a. Ketepatan
e. Kelengkapan
2. Pelaksanaan
a.Organisasi (isi, tempat, waktu)
b.Kejelasan penyampaian informasi/pesan
c.Kepemimpinan
d.Efektivitas evaluasi
3. Laporan (ketepatan dan kelengkapan)
Jumlah
Konseling Individu
1. Identifikasi Masalah
a. Ketepatan
f. Kesahihan prosedur
2. Perumusan Masalah (ketepatan)
3. Perumusan Akar Masalah (ketepatan)
4. Perumusan Saran Tindakan (ketepatan)
5. Empati dan Pemahaman
6. Laporan (ketepatan dan kelengkapan)
Jumlah
Kegiatan Ekstrakurikuler
1. Perencanaan
a. Ketepatan
g. Kelengkapan
2. Pelaksanaan
a.Organisasi (isi, tempat, waktu)
b.Kejelasan penyampaian informasi/pesan
c.Kepemimpinan
d.Efektivitas evaluasi
3. Laporan (ketepatan dan kelengkapan)
Jumlah
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30
20
10
40
10
10
10
10
30
100
20
20
10
10
20
20
10
20
100
20
20
10
10
20
20
10
20
100

Skor
yang
Diperoleh

Lampiran 4a

FORMAT 1
MODUL LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK SISWA
A. Identitas Kegiatan
1. Topik Masalah/Bahasan :
2. Bidang Bimbingan
: Pribadi-sosial/Belajar/Karir
3. Fungsi/Sifat Layanan
: Perseveratif/Developmental
B. Tujuan

C. Kelompok Sasaran
1. Nama Sekolah
2. Kelas

:
:

D. Waktu Penyelengaraan
1. Semester
: Gasal/Genap
2. Tahun pelajaran : ______ / _______
3. Hari, tanggal
:
4. Jam
:
E. Tata Ruang
1. Lokasi
: di dalam ruang (indoors)/di luar ruang (outdoors)
2. Perabotan/Perlengkapan dan Penataannya:

F. Materi

G. Prosedur (Urainan tentang langkah-langkah sekaligus metode kegiatan)

H. Media yang Digunakan
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I. Evaluasi

J. Sumber

K. Catatan

Guru Pamong,

____________, ________________
Praktikan,

_______________

_________________
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Lampiran 4b

FORMAT 2
LAYANAN BIMBINGAN INDIVIDU
A. Identitas Kasus
1. Nama
:
2. Tanggal lahir
:
3. Jenis kelamin
:
4. Kelas
:
5. Nama Sekolah
:
6. Latar Belakang Keluarga
a. Ibu-ayah masih hidup?
b. Tinggal bersama ibu-ayah?
c. Pekerjaan ibu/ayah?
d. Jumlah saudara kandung?
e. Anak nomor?
7. Pengamatan terhadap Kasus
a. Penampilan fisik

Kesan tentang kestabilan/kematangan emosi
b. Pengamatan oleh Guru Kelas

B. Masalah

Indikator-indikator

C. Akar Masalah

Alasan-alasan
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D. Saran Tindakan

Alasan-alasan

E. Catatan

Guru Pamong,

______________, __________________
Praktikan,

_______________

_________________
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Lampiran 4c

FORMAT 3
MODUL LAYANAN KEGIATAN BIMBINGAN EKTRAKURIKULER
A. Identitas Kegiatan
1. Topik Masalah/Bahasan
2. Bidang Perkembangan Terkait

:
: Pribadi-Sosial/Belajar/Karir

B. Tujuan

C. Kelompok Sasaran
1. Nama Sekolah
2. Kelas

:
:

D. Waktu Penyelengaraan
1. Semester
: Gasal/Genap
2. Tahun pelajaran : ______ / _______
3. Hari, tanggal
:
4. Jam
:
E. Tata Ruang
1. Lokasi
: di dalam ruang (indoors)/di luar ruang (outdoors)
2. Perabotan/Perlengkapan dan Penataannya:

F. Materi

G. Prosedur (Urainan tentang langkah-langkah sekaligus metode kegiatan)

H. Media yang Digunakan
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I. Evaluasi

J. Sumber

K. Catatan

Guru Pamong,

____________, ________________
Praktikan,

_______________

_________________
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Lampiran 5

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPONEN
SIKAP PERSONAL
Nama
NIM

: …………………………
:………………………….

Penilaian kemampuan untuk komponen sikap personal didasarkan pada tiga macam kemampuan .
Penilaian dengan menggunakan skala 1-4 Berikan tanda cek list ( V ) pada kotak skor yang dipilih!
1.

Kedisiplinan

Skor :1= Kedisiplinan dalam kehadiran ke sekolah dan pelaksanaan tata tertib kurang
2= Kedisilplinan dalam kehadiran ke sekolah dan pelaksanaan tata tertib cukup,
namun pernah tidak masuk atau meninggalkan sekolah
3= Kedisilplinan dalam kehadiran ke sekolah dan pelaksanaan tata tertib baik,
tidak pernah absen atau meninggalkan sekolah
4= Kedisilplinan dalam kehadiran ke sekolah dan pelaksanaan tata tertib baik,
tidak pernah absen atau meninggalkan sekolah, dan patuh kepada Kepala
Sekolah atau Guru Pamong
2.

Kejujuran dan Tanggung Jawab

Skor: 1= Kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kurang
2= Kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas cukup, namun
pernah satu kali lalai dalam pelaksanaan tugas
3= Kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas baik, dan tidak
pernah lalai dalam pelaksanaan tugas
4= Kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sangat baik, tidak
lalai dalam pelaksanaan tugas, serta mampu menyelesaikan masalah
dengan baik
3.

Partisipasi
Skor 1= Partisipasi dalam kegiatan upacara bendera, senam pagi, ekstrakurikuler, dan
tugas piket atau tugas sekolah yang lain kurang
2= Partisipasi dalam kegiatan upacara bendera, senam pagi, ekstrakurikuler, dan
tugas piket atau tugas sekolah yang lain cukup, namun tidak terlalu aktif
3= Partisipasi dalam kegiatan upacara bendera, senam pagi, ekstrakurikuler, dan
tugas piket atau tugas sekolah yang lain baik serta aktif
4= Partisipasi dalam kegiatan upacara bendera, senam pagi, ekstrakurikuler, dan
tugas piket atau tugas sekolah yang lain sangat baik serta sangat aktif
mengambil inisiatif

--------------------------------------------------
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Lampiran 5a
CONTOH PENGISIAN
FORMAT PENILAIAN KOMPONEN
SIKAP PERSONAL
Nama
NIM

: …………………………
:………………………….

Petunjuk : Nyatakanlah penilaian Anda dengan cara melingkari satu dari 4 angka ( 1, 2, 3,
atau 4) pada masing-masing skala, dengan skor pada instrumen penilaian!

No.
1.
2.
3.

Aspek Penilaian
Kedisiplinan
Kejujuran dan Tanggung Jawab
Partisipasi
Jumlah Skor

Skor Sikap Personal =

Skor
1
1
1

2
2
2

3
3
3

Jumlah skor
x100
Jumlah skor maksimal

Catatan / Komenter:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

………………, …………………20....
Kepala Sekolah,

Guru Pamong,

……………………………
NIP

……………………………
NIP
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4
4
4

Lampiran 6
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPONEN
SIKAP SOSIAL
Nama
NIM

: …………………………
:………………………….

Penilaian kemampuan untuk komponen sikap personal didasarkan pada lima macam kemampuan .
Penilaian dengan menggunakan skala 1-4 . Berikan tanda cek list ( V ) pada skor yang dipilih!
1. Unsur pergaulan dan Kerja Sama dengan Kepala Sekolah
Skor : 1 = Pergaulan dan kerja sama dengan kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas
kurang
2 = Pergaulan dan kerja sama dengan kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas
cukup, namun tidak semua tugas yang diberikan kepala dilaksanakan
3 = Pergaulan dan kerja sama dengan kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas
baik, dan semua tugas atau penjelasan yang diberikan kepala sekolah
dilaksanakan
4 = Pergaulan dan kerja sama dengan kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas
sangat baik, dan semua tugas atau penjelasan yang diberikan Guru Pamong
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat
2. Unsur Pergaulan dan Kerja Sama Guru Pamong
Skor: 1 = Pergaulan dan kerja sama dengan Guru Pamong dalam pelaksanaan tugas
Kurang
2 = Pergaulan dan kerja sama dengan Guru Pamong dalam pelaksanaan tugas
cukup, namun tidak semua tugas yang diberikan Guru Pamong
dilaksanakan
3 = Pergaulan dan kerja sama dengan Guru Pamong dalam pelaksanaan tugas
baik, dan semua tugas atau penjelasan yang diberikan Guru Pamong
dilaksanakan
4 = Pergaulan dan kerja sama dengan Guru Pamong dalam pelaksanaan tugas
sangat baik, dan semua tugas atau penjelasan yang diberikan Guru Pamong
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat
3. Unsur Pergaulan dan Kerja Sama dengan Dosen Pembimbing Lapangan
Skor: 1 =Pergaulan dan kerja sama dengan Dosen Pembimbing Lapangan dalam
pelaksanaan tugas kurang
2 =
Pergaulan dan kerja sama dengan Dosen Pembimbing Lapangan dalam
pelaksanaan cukup, namum tidak semua tugas yang diberikan dosen
pembimbing lapangan dilaksanakan
3 =
Pergaulan dan kerja sama dengan Dosen Pembimbing Lapangan dalam
pelaksanaan tugas baik, dan semua tugas atau penjelasan yang diberikan
Dosen Pembimbing Lapangan dilaksanakan
4 =
Pergaulan dan kerja sama dengan Dosen Pembimbing Lapangan dalam
pelaksanaan tugas sangat baik, dan semua tugas atau penjelasan yang
diberikan Dosen Pembimbing Lapangan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan rasa hormat
4. Unsur Pergaulan dan Kerja Sama Antar praktikan
Skor: 1 = Pergaulan dan kerja sama dengan sesama praktikan dalam melaksanakan
tugas kurang;
2 = Pergaulan dan kerja sama dengan sesama praktikan dalam melaksanakan
tugas cukup, tetapi ada yang kurang kompak;
3 = Pergaulan dan kerja sama dengan sesama praktikan dalam melaksanakan
tugas baik, dan kelihatan kompak;
4 = Pergaulan dan kerja sama dengan sesama praktikan dalam melaksanakan
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tugas sangat baik, dan kelihatan sangat kompak, bahu-membahu, saling
membantu serta saling mengingatkan.
5 Unsur Pergaulan dengan Siswa
Skor : 1 = Pergaulan dan kerja sama dengan siswa dalam melaksanakan tugas kurang
2 = Pergaulan dan kerja sama dengan siswa dalam melaksanakan tugas cukup,
namun masih sangat terbatas pada siswa Buddhis
3 = Pergaulan dan kerja sama dengan siswa dalam melaksanakan tugas baik,
dan tidak terbatas hanya pada siswa Buddhis
4 = Pergaulan dan kerja sama dengan siswa dalam melaksanakan tugas
sangat baik tidak terbatas pada siswa Buddhis, kelihatan sangat akrab
namun masih dalam batas kesopanan dan kesusilaan

-----------------------------------------------------
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Lampiran 6a
CONTOH PENGISIAN
FORMAT PENILAIAN KOMPONEN
SIKAP SOSIAL
(Diisi Kepala Sekolah)

Nama
NIM

: …………………………
:………………………….

Petunjuk : Nyatakanlah penilaian Anda dengan cara melingkari satu dari 4 angka (1, 2, 3, atau 4)
Pada masing-masing skala, sesuai dengan skor pada instrumen penilaian!

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Aspek Penilaian
Unsur Pergaulan dan Kerja Sama dengan Kepala Sekolah
Unsur Pergaulan dan Kerja Sama dengan Guru Pamong
Unsur Pergaulan dan Kerja Sama dengan Dosen
Pembimbing Lapangan Lapangan
Unsur Pergaulan dan Kerja Sama Antarpraktikan
Unsur Pergaulan dan Kerja Sama dengan Siswa
Jumlah Skor

Skor Sikap Sosial =

Skor
1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

Jumlah skor
x100
Jumlah skor maksimal

Catatan/komentar:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

………………, …………………20....
Kepala Sekolah,

Guru Pamong,

……………………………
NIP

……………………………
NIP
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Lampiran 7
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPONEN

NILAI PRESENTASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN (NPPL)
Nama
NIM

No.

: …………………………
:………………………….

Standar

Kriteria

15%
5

Pendahuluan
Mengungkap secara jelas isu-isu pokok berdasarkan teori tertentu yang
koheren.
Lebih lemah dari versi 5.
Pendahuluan terlalu panjang, kerangka pikir diungkapkan tetapi tidak jelas.
Lebih lemah dari versi 3
Sedikit atau tidak ada usaha untuk mendeskripsikan kerangka pikir.
Kualitas argurmen
Mengembangkan argument yang logis, Menyusun ide-ide/fakta-fakta yang
relevan dan bukti yang jelas, dan mengungkapkan kekuatan dan
kelemahannya.
Lebih lemah dari versi 5.
Beberapa argument dan penggunaan bukti-bukti lebih lemah.
Lebih lemah dari versi 3
Kelemahan terbesar dalam argument dan penggunaan bukti, atau tidak ada
argument.
Penggunaan bukti-bukti
Menggunakan dan mengevaluasi bukti-bukti, memperlihatkan adanya
hubungan antara bukti dengan pokok masalah sesuai dengan kerangka pikir.
Lebih lemah dari versi 5.
Beberapa pencantuman materi tidak relevan.
Lebih lemah dari versi 3.
Kebanyakan materi tidak relevan.
Presentasi
Penggunaan bahasa efektif dan benar, referensi tepat, penyampaian jelas.
Lebih lemah dari versi 5.
Beberapa kesalahan kecil dalam tata bahasa, sintaksis, dan pengacuan cukup
jelas.
Lebih lemah dari versi 3.
Banyak kesalahan, tidak jelas.
Kesimpulan
Menggambarkan ulang (re-statement) uraian argumen pokok masalah;
menciptkan perspektif yang koheren dengan pokok masalah.
Lebih lemah dari versi 5.
Kesimpulan kurang jelas berdasarkan argumen dan bukti-bukti yang
disajikan.
Lebih lemah dari versi 3.
Sedikit atau tidak ada kesimpulan atau tidak berdasarkan argument dan bukti.
Catatan:
………………, …………………20....
Penguji

1.

4
3
2
1
40%
5

2.

4
3
2
1
3.

25%
5
4
3
2
1
10%
5
4
3

4.

2
1
10%
5

5.

4
3
2
1
6.

……………………………
NIY

Catatan:
✓
✓

Setiap kelompok diberi waktu maksimal 9 menit untuk mempresentasikan laporannya.
Setiap mahasiswa diberi waktu maksimal 7 menit untuk mempresentasikan “Laporan Praktik
Mengajar dan Bimbingan Layanan Siswa”
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Lampiran 8

No.

RESUME PRAKTIK MENGAJAR
Judul Bab/Tema
Kelas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total Rerata
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Nilai IPKG
(0-100)

Lampiran 9

FORMAT
REKAPITULASI SKOR NILAI PPL
Nama Sekolah: ……………………..

No.

Nama
Mahasiswa

NIM

NKMP

PEHAHE

PLBK

PKE

NSP

NSS

NPPL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dst.

Keterangan:
1. NKMP = Nilai Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran (bobot 3)
2.

PEPAHE = Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran dan Analisis Hasil Evaluasi (bobot 2)

3.

PLBK = Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling (bobot 1,5)

4.

PKE = Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (bobot 1,5)

5.

NSP = Nilai Sikap Personal (bobot 1)

6.

NSS = Nilai Sikap Sosial (bobot 1)

7.

NPPL = Nilai Presentasi dan penyusunan Laporan (bobot 2)

8.

NK = Nilai Kesimpulan PPL dengan rumus sebagai berikut:

NK= 3NKMP+2PEHAHE+1.5PLBK+1.5PKE+NSP+NSS+2NPPL
12
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NK

Lampiran 10
FORMAT NILAI AKHIR PPL
Nama Sekolah : …………………………

No.

Nama Mahasiswa

NIM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dst.
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Lampiran 11

TATA TERTIB PESERTA
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Program Studi Pendidikan Keagamaan
Buddha Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Syailendra melaksanakan
latihan pada jam-jam pelajaran Pendidikan Agama Buddha selama pelatihan
berlangsung.
2. Praktikan yang telah ditempatkan di sekolah tertentu tidak diperkenankan
pindah kesekolah lain, kecuali mendapat izin dari koordinator Pelaksana PPL
STAB Syailendra Semarang.
3. Praktikan yang meninggalkan sekolah latihan sebelum jam pelajaran usai harus
mendapatkan izin dari Kepala Sekolah latihan. Apabila praktikan berhalangan
hadir kerena sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan hendaknya
meminta izin secara tertulis kepada Kepala Sekolah dan/atau Guru Pamong
yang bersangkutan. Bagi yang berhalangan hadir bukan karena sakit harus
meminta izin sekurang–kurangnya dua hari sebelumnya. Jika berhalangan
hadir lebih dua hari, selain harus meminta izin kepada Kepala Sekolah dan Guru
Pamong, juga harus meminta izin kepada Koordinator pelaksanaan PPL STAB
Syailendra Semarang.
4. Jumlah Latihan Praktik mengajar sekurang- kurangnya 7 (tujuh) kali tatap
muka.
5. Praktikan harus mengikuti tata tertib sekolah yang bersangkutan.
6. Praktikan harus selalu berpenampilan rapi, sopan dan tampak bersih. Pakaian
atas putih berdasi dan memakai almamater, sedangkan pakaian bawah hitam.
Bagi mahasiswa perempuan yang berambut panjang harus diikat rapi dan tidak
mengenakan perhiasan yang mencolok atau berkesan mewah, serta tidak
bersolek berlebihan (menor). Bagi mahasiswa laki-laki harus berambut pendek.
Sepatu yang dikenakan adalah sepatu pantofel berwarna hitam, bukan sepatu
kasual (kecuali saat berolahraga).
7. Praktikan diwajibkan membuat laporan sesuai dengan ketentuan dan harus
selesai paling lambat dua minggu setelah waktu latihan berakhir.
8. Untuk mempermudah koordinasi, di setiap sekolah latihan harus ditunjuk
seorang praktikan sebagai koordinator oleh sesama praktikan di sekolah
tersebut yang bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, dan bekerja sama
dengan pihak-pihak terkait.
9. Hal-hal yang belum tertulis dalam tata tertib ini, jika dipandang perlu dan sangat
berguna demi kelancaran dan ketertiban PPL, akan diberitahukan menyusul
baik oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Sekolah, maupun oleh Guru
Pamong.

58

Lampiran 12
CONTOH SURAT IZIN
TIDAK HADIR ATAU MENINGGALKAN SEKOLAH
……………………..,…………………..20....

Yth

______________________________
______________________________
______________________________

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama

:

NIM

:

Program Studi

:

Alamat

:

Dengan ini memohon izin untuk tidak hadir ke sekolah/meninggalkan sekolah mulai
hari /tanggal ..................................................................................... dari jam ………S.d.
…………karena ………………………………………..................................................
Atas izin dari Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

_______________________
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lampiran 13
Contoh Halaman Sampul Laporan Pengelolaan Sekolah

LAPORAN
PENGELOLAAN SEKOLAH
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 ROWOKELE

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktik Pengalaman Lapangan
Oleh:
1. Junarsih, NIM 16.1.262
2. Martono, NIM 16.1.263
3. Mudita Wardani, NIM 16.1.264

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA SYAILENDRA
SEMARANG
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2019
Lampiran 14
Contoh Lembar Pengesahan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah

LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Pengelolaan Sekolah telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal ……………………. 2019

Kepala Sekolah,

Guru Pamong,

______________________
NIP

______________________
NIP

Dosen Pembimbing Lapangan,

________________________
NIY

Mengetahui,
Ketua STAB Syailendra,

Ketua Program Studi
Pendidikan Keagamaan Buddha,

______________________
NIY

______________________
NIY
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Lampiran 15

Outline Laporan PPL Pengelolaan Sekolah
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang (Rasionalisasi)
B. Tujuan Kegiatan
C. Manfaat Kegiatan
BAB II PENGELOLAAN SEKOLAH
A. Organisasi
1. Sejarah Sekolah
2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
3. Kebijakan Sekolah
B. Keuangan
1. Sumber Keuangan
2. Pengelolaan Dana
C. Sarana dan Prasarana
1. Denah Sekolah
2. Fasilitas
3. Inventarisasi
4. Perpustakaan
5. Alat Peraga
6. Pengamanan
7. Pengembangan
D. Hubungan Masyarakat
1. Kerja sama dengan Sekolah Lain
2. Pemberdayaan Lingkungan Masyarakat
3. Peringatan Hari Besar Nasional
E. Pelayanan Siswa
Penyusunan Program dan Pelayanan Siswa (baik individual maupun kelompok)
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR LAMPIRAN
(Lampiran disesuaikan dengan temuan BAB II)
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lampiran 16
Contoh Halaman Sampul Laporan Pelaksanaan PPL Individu

LAPORAN
PRAKTIK MENGAJAR DAN BIMBINGAN LAYANAN SISWA
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 ROWOKELE

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktik Pengalaman Lapangan

Oleh:
Mudita Wardani
NIM 16.1.264

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA SYAILENDRA
SEMARANG
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2019
Lampiran 17

Contoh Lembar Pengesahan Laporan Praktik Mengajar
dan Bimbingan Layanan Siswa

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktik Laporan Praktik Mengajar dan Bimbingan Layanan Siswa
telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal ……………………. 2019

Kepala Sekolah,

Guru Pamong,

______________________
NIP

______________________
NIP

Dosen Pembimbing Lapangan,

________________________
NIY
Mengetahui,
Ketua STAB Syailendra,

Ketua Program Studi
Pendidikan Keagamaan Buddha,

______________________
NIY

______________________
NIY
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Lampiran 18

Outline Laporan Laporan Praktik Mengajar dan Bimbingan Layanan Siswa
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang (Rasionalisasi)
B. Tujuan Kegiatan
C. Manfaat Kegiatan
BAB II PRAKTIK MENGAJAR DAN BIMBINGAN LAYANAN SISWA
A. Praktik Mengajar
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi
B. Bimbingan Layanan Siswa
1. Identifikasi Kasus
2. Diagnosis
3. Prognosis
4. Pemberian Bantuan
5. Follow Up
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR LAMPIRAN
(Lampiran Perangkat Pembelajaran dan Foto)
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