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VISI 

Menjadi fakultas yang unggul dalam bidang pendidikan dan ilmu keguruan, 

yang menghasilkan sarjana yang unggul, cendekia, berakhlakul karimah dan 

berkepribadian ahlussunnah wal jama’ah pada tahun 2028 

 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang pendidikan dan keguruan 

yang berkualitas guna mengembangkan sumber daya manusia yang 

unggul, cendekia, berakhlakul karimah dan berkepribadian ahlussunnah 

wal jama’ah. 

2. Melaksanakan peneltian dalam bidang pendidikan dan mepublikasikan 

hasil penelitian melalui media yang bertaraf nasional dan internasional 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka membangun 

masyarakat yang terdidik, inovatif dan kreatif, berbudaya Islami dan 

berkepribadian ahlussunnah wal jamaah. 

4. Memperluas jaringan kerjasama bidang pendidikan dan keguruan secara 

kontinyu dan selektif untuk mempercepat dan menjamin tercapainya 

tujuan fakultas 
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VISI 

Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan guru Pendidikan 

Agama Islam yang cendekia, berakhlakul karimah, dan 

berkepribadian ahlussunnah wal jama’ah yang menguasai Iptek pada tahun 

2028. 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan   dan   pengajaran secara profesional dan 

inovatif untuk menyiapkan calon guru Pendidikan Agama Islam yang 

memiliki ideologi  ahlussunnah  wal  jama’ah  dan  terampil  dalam  mengkaji 

teks-teks keislaman. 

2. Melakukan penelitian  dan  pengembangan  ilmu  pendidikan agama  Islam 

untuk kepentingan Islam dan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat melalui transmisi ilmu 

dalam memajukan pendidikan agama Islam dan menyelesaikan 

permasalahan di masyarakat. 

4. Mengembangkan manajemen    pendidikan    dan    lingkungan akademis 

yang religius dalam mengelola pendidikan. 

5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang 

Pendidikan Agama Islam, baik di tingkat regional, nasional, maupun 

internasional. 

 



Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |   

v 
 Buku Panduan 

VISI 

Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan guru bahasa Inggris 

yang profesional, berdedikasi tinggi, memenuhi tuntutan zaman, berakhlak 

mulia dan berkepribadian ahlus-sunnah wal-jama’ah pada tahun 2028 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran bahasa Inggris 

bermutu tinggi yang menghasilkan lulusan berdaya saing global. 

2. Mendorong tumbuh-berkembangnya kegiatan penelitian bermutu tinggi 

dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris, linguistik terapan dan bidang 

keilmuan terkait lainnya. 

3. Melakukan program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan 

ranah kompetensi program studi Pendidikan Bahasa Inggris, dengan 

menyediakan forum interaksi yang kondusif dan sinergistik bagi para 

pembelajar dan praktisi pendidikan Bahasa Inggris melalui kegiatan diskusi, 

seminar, publikasi, konsultasi, dll. 
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VISI 

Menjadi program studi yang unggul dalam membentuk calon pendidik anak 

usia dini yang kompeten, cendekia, menguasai teknologi informasi dan 

komunikasi, serta berakhlak mulia yang berhaluan Ahlu al-Sunnah Wal 

Jama’ah pada tahun 2028 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan program Pendidikan Guru PAUD berbasis pembelajaran 

kreatif dan ICT untuk menghasilkan Sarjana Pendidikan Guru PAUD yang 

kompeten dan profesional; 

2. Melaksanakan penelitian dan mempublikasikan karya ilmiah dalam rangka 

mengembangkan dan memecahkan persoalan Pendidikan Guru PAUD; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan 

penerapan ilmu pendidikan kepada masyarakat, guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran di PAUD dan untuk meningkatkan antusiasme 

masyarakat terhadap Pendidikan Guru PAUD; 

4. Menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak 

lain baik di dalam maupun luar negeri, untuk mendukung upaya 

peningkatan kualitas Pendidikan Guru PAUD 
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VISI 

Membentuk calon guru pendidikan sekolah dasar yang profesional, unggul, 

cendekia, berdaya saing,  dan berjiwa entrepreneurship serta 

berkepribadian ahlu al-sunnah wal jama’ah pada tahun 2028 

 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang pendidikan sekolah dasar 

yang profesional, unggul, cendekia, berdaya saing,  dan 

berjiwa entrepreneurship serta berkepribadian ahlu al-sunnah wal jama’ah”. 

2. Melaksanakan pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan dalam bidang 

pendidikan sekolah dasar yang memiliki kompetensi pedagogik, 

professional, kepribadian dan sosial yang dilandasi nilai-nilai ahlu al-

sunnah wal jama’ah. 

3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian dan mengembangkan inovasi 

dalam bidang pendidikan sekolah dasar yang dapat dimanfaatkan 

oleh stakeholders dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi kepada 

masyarakat dalam penyebaran dan pengimplementasian pendidikan 

sekolah dasar. 

4. Menyelenggarkan kerjasama dalam skala regional, nasional, maupun 

internasional dalam pengembangan pendidikan sekolah dasar dalam 

rangka peningkatan kualitas mahasiswa dan civitas akademika. 
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Bismillahirrohmanirrohim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

 

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah swt bahwa atas hidayah 

dan inayah-Nya kami dapat menyusun buku panduan pelaksanaan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru PAUD dan Pendidikan Guru SD 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Unisnu Jepara. 

Buku panduan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua pihak 

yang terkait dengan pelaksanaan PPL FTIK Unisnu Jepara baik dari internal 

maupun eksternal kampus untuk dijadikan rujukan dalam melaksanakan 

kegiatan PPL baik kegiatan di kampus maupun di lokasi PPL, yang meliputi 

kegiatan pra kegiatan, saat kegiatan maupun pasca kegiatan. 

Dengan tersedianya buku panduan ini diharapkan semua rangkaian 

kegiatan PPL dapat dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan dan dapat 

menjadi acuan untuk mengukur keberhasilannya karena di dalam buku panduan 
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ini juga disertakan instrumen dan indikator ketercapaian program dan sekaligus 

sebagai alat evaluasi kegiatan. 

Oleh karena itu kami berharap agar para dosen pembimbing, 

mahasiswa, dan panitia dapat memahami buku panduan ini secara baik 

sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, fungsi 

dan tanggungjawabnya masing-masing.      

Semoga pelaksanaan PPL FTIK Unisnu Jepara tahun ini semakin baik 

secara kualitatif. Amin. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

 

 

 

Jepara,    Mei 2019 

Dekan, 

 

 

 

Drs. H. Mahalli, M.Pd. 

NIY. 2 611110 89 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
  

A. Latar Belakang 

 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) merupakan salah satu 

fakultas di lingkungan UNISNU Jepara yang bertujuan mempersiapkan 

pendidik profesional. Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan pendidikan 

yang profesional adalah membekali mahasiswa dengan seperangkat ilmu 

maupun pengalaman baik yang bersifat teoritis maupun praktis. 

Pengalaman teoritis telah diberikan melalui sistem perkuliahan dalam 

berbagai mata kuliah, sedangkan pengalaman praktis diberikan melalui 

program praktik lapangan. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program akademik 

fakultas yang harus diikuti oleh mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru PAUD dan 

Pendidikan Guru SD. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan pengalaman nyata dan memperluas cakrawala mahasiswa 

dalam kehidupan persekolahan/kemadrasahan dan meningkatkan 

kompetensi pedagogik, profesional, personal, maupun sosial sebagai calon 

pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga mampu melaksanakan 

tugas-tugas kependidikan di sekolah, yang meliputi pengelolaan 

pembelajaran dan wawasan kependidikan secara memadai. Dengan 

demikian melalui kegiatan praktik pengalaman lapangan, para mahasiswa 

mampu membimbing, mendorong, dan membangkitkan minat dan 

motivasi peserta didik dalam belajar dan membekali kecakapan hidup 

untuk mengatasi permasalahan kehidupan peserta didik. Selain itu 
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mahasiswa juga bisa membangun komunikasi baik secara personal maupun 

sosial. 

Selain itu, kegiatan PPL FTIK Unisnu Jepara memiliki makna yang 

luhur. Sebab, sebagai peguruan tinggi Islam, PPL tidak semata-mata sarana 

praktik teori metode pembelajaran, namun juga momentum menanamkan 

rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta mengembangkan 

kepribadian peserta didik menjadi manusia yang memiliki akhlaqul 

karimah. Dengan demikian maka, para mahasiswa praktikan tidak hanya 

sekedar mengajarkan ilmunya kepada para siswa, tetapi juga berkewajiban 

menginternalisasikan nilai-nilai agama melalui materi yang diajarkan. 

 

B. Definisi Operasional 

Rangkaian kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terdiri dari 

pembekalan, Simulasi PPL, praktik pembelajaran riil di sekolah praktik, dan 

diseminasi PPL. 

Pembekalan adalah kegiatan orientasi kampus yang berisi 

penyegaran terhadap materi-materi pembelajaran, keterampilan mengajar, 

pembelajaran aktif, etika keguruan dan informasi tentang sekolah latihan 

dan administrasi peserta PPL. 

Simulasi PPL adalah kegiatan pra-PPL dimana mahasiswa 

melakukan kegiatan praktik mengajar dalam skala terbatas. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memberi ajang latihan pada mahasiswa untuk memiliki 

pengalaman faktual dan kesiapan teknis tentang proses pembelajaran, dan 

keterampilan dasar pembalajaran yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai bekal untuk mengembangkan diri sebagai calon tenaga pendidik 

sebelum terjun ke sekolah/madrasah latihan. 

Pembelajaran riil (real teaching) adalah kegiatan belajar mahasiswa 

yang dilakukan di sekolah/madrasah latihan untuk mengintegrasikan 

pengetahuan teoritis yang diperoleh di kampus dengan pengalaman 

praktik di lapangan sehingga target kompetensi program studi dapat 

tercapai. Kegiatan tersebut meliputi pembelajaran dan pengelolaan 

administrasi di sekolah/madrasah latihan. Praktik pembelajaran adalah 

latihan melaksanakan kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa di dalam 

kelas, mulai dari membuat perencanaan pembalajaran (RPP), pelaksanaan 
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dan penilaian. Sedangkan praktik pengelolaan administrasi adalah latihan 

melaksanakan tugas-tugas administrasi, bimbingan dan lain-lain. Dalam 

melaksanakan tugas-tugas PPL ini mahasiswa dipandu oleh pihak 

sekolah/madrasah/TK/RA/SD (Kepala, Waka Kurikulum, Kepala TU dan Guru 

Pamong) dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 

Diseminasi PPL adalah ujian lisan yang akan diikuti oleh mahasiswa 

setelah praktek mengajar di sekolah/madrasah mitra PPL. Diseminasi ini 

bertujuan untuk menguji pemahaman mahasiswa praktikan PPL terkait 

dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama kegiatan PPL yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi yang telah 

dilaksanakan dan untuk mengklarifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang 

telah ditulis oleh mahasiswa praktikan PPL di laporan kegiatan. 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam PPL ini adalah sebagai berikut : 

1. Membimbing mahasiswa kearah terbentuknya pribadi yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam 

pembentukan profesi guru Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa 

Inggris, Pendidikan Guru PAUD dan Pendidikan Guru SD. 

2. Melatih dan meningkatkan kompetensi keguruan mahasiswa agar dapat 

terampil melaksanakan tugas-tugas kependidikan baik yang bersifat 

edukatif, administratif maupun layanan bimbingan keagamaan dan 

kesiswaan. 

3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk dapat memahami 

keberadaan lembaga pendidikan dengan segala permasalahannya baik 

yang berhubungan dengan proses pembelajaran maupun pengelolaan 

sekolah secara umum. 

4. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara 

Fakultas dengan sekolah mitra 

 

D. Target 

Target yang diharapkan tercapai melalui kegiatan PPL ini adalah 

terbentuknya pribadi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 



Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |  

4 
 Buku Panduan 

sebagai calon guru yang memiliki kompetensi pedagogik, professional, 

kepribadian dan sosial. 

 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

pengelolaan kelas, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi ini meliputi pelaksanan tugas-tugas pembelajaran di kelas, 

mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, melakukan penilaian proses dan hasil belajar melalui 

pelaksanan sejumlah keterampilan mengajar. Dalam kompetensi ini, 

target minimal yang harus dimiliki mahasiswa setelah mereka 

melaksanakan PPL adalah: 

a. Mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Mampu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana 

yang telah disusun. 

c. Mampu mengelola pengorganisasian waktu dan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas secara kreatif, dinamis dan 

dialogis. 

d. Mampu menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna dan 

menyenangkan. 

e. Mampu melaksanakan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar. 

f. Mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

2. Kompetensi Profesional 

Kompetensi Profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan. Target minimal yang harus dimiliki mahasiswa praktikan 

setelah mereka melaksanakan PPL adalah : 

a. Menguasai bidang studi/materi yang menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya. 
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b. Mampu mengembangkan materi pokok. 

c. Mampu menggunakan materi penunjang. 

d. Mampu merencanakan dan melaksanakan program remediasi dan 

pengayaan. 

e. Mampu mengkontekstualkan materi pokok dengan kehidupan 

sehari-hari sesuai dengan bidang studi masing-masing. 

 

3. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Kepribadian adalah kompetensi yang berhubungan 

dengan sikap dan kepribadian yang harus dimiliki oleh mahasiswa 

sebagai calon guru. Dalam kompetensi ini, target minimal yang harus 

dimiliki mahasiswa setelah mereka melaksanakan PPL adalah : 

a. Menunjukkan sikap dewasa dalam berfikir dan bertindak. 

b. Memiliki perilaku sopan dalam bertindak dan bertutur kata. 

c. Menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan 

tugas. 

d. Memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan 

kewajiban. 

e. Mampu menampilkan diri sebagai calon Guru Pendidikan Agama 

Islam, Pendidikan Bahasa Inggris, PAUD dan Sekolah Dasar. 

 

4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kompetensi mahasiswa sebagai calon 

guru yang berhubungan dengan cara menempatkan diri dalam 

lingkungan sekolah latihan maupun cara menjalin hubungan dengan 

orang lain. Target minimal yang diharapkan dimiliki oleh para 

mahasiswa praktikan adalah : 

a. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain (panitia PPL, 

dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah/madrasah/TK/RA/SD, 

guru pamong, guru, siswa, komite sekolah/madrasah, orang tua dan 

masyarakat sekitar sekolah/madrasah). 

b. Mampu bekerjasama dengan seluruh komponen sekolah/madrasah 

latihan maupun antara mahasiswa praktikan. 
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c. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pihak fakultas, sekolah/madrasah/ TK/RA/SD 

mitra dan kelompok praktikan. 

d. Memahami dan berpedoman kepada kode etik guru. 

 

E. Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Memperdalam pemahaman mahasiswa tentang proses pendidikan 

di sekolah/madrasah dengan segala permasalahannya. 

b. Memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa tentang 

proses pembelajaran dan kegiatan administrasi sekolah/madrasah. 

2. Bagi Sekolah/Madrasah/ TK/RA/SD Mitra 

a. Memperolah kesempatan untuk berperan serta menyiapkan dan 

membetuk calon guru/calon tenaga kependidikan yang kompeten. 

b. Memperoleh bantuan tenaga, ilmu dan pemikiran untuk 

pengembangan sekolah/madrasah. 

3. Bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

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

praktikan terhadap perkembangan kependidikan di lapangan bagi 

penyesuaian dan pengembagan program akademik Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 

b. Meningkatkan kerjasama dengan sekolah/madrasah latihan untuk 

pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

F. Status 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan program 

akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara yang wajib 

diikuti oleh mahasiswa dari semua program dengan bobot 4 sks. 

 

G. Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup (rangkain) dalam kegiatan PPL ini terdiri dari : 

1. Pembekalan PPL 

2. Simulasi PPL 

3. Pelaksanaan PPL, meliputi : 

a. Kegiatan orientasi dan observasi di sekolah/madrasah/ TK/RA/SD. 
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b. Kegiatan praktik pembelajaran di kelas. 

c. Kegiatan administrasi sekolah/madrasah/TK/RA/SD dan bimbingan 

siswa. 

d. Kegiatan penyusunan laporan. 

4. Diseminasi PPL 

 

H. Waktu 

1. Kegiatan pembekalan dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPL dan 

dilaksanakan selama 1 hari. 

2. Waktu pelaksanaan PPL disesuaikan dengan kalender akademik yang 

berlaku di UNISNU Jepara. 

3. Waktu efektif kegiatan PPL dalam satu minggu menyesuaikan dengan 

jam kerja sekolah/madrasah latihan. 

4. PPL dilaksanakan sekurang - kurangnya 4 minggu dan sebanyak - 

banyaknya 8 minggu berdasarkan kalender akademik yang berlaku. 

 

Adapun jadwal detil rencana pelaksanakan sebagai berikut: 

Pendaftaran Online melalu SIAMA      : 14 - 19 Mei 2019 

Pembayaran Biaya Pendaftaran       : 14 - 28 Mei 2019 

Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) : 25 Juni 2019 

Pembekalan Mahasiswa          : 26 - 27 Juni 2019 

Simulasi mengajar/Microteaching      : 3 - 4 Juli 2019 

Penyerahan mahasiswa ke lokasi praktik   : 1 Agustus 2019 

Observasi/penyesuaian jadwal di lokasi PPL   : 2-3 Agustus 2019 

Real Teaching di Madrasah / Sekolah     : 5 Agst-14 Sept 2019 

Penarikan/Perpisahan mahasiswa     : 16 September 2019 

Akhir pengiriman nilai dari guru pamong    : 18 September 2019 

Akhir penyerahan Laporan Mahasiswa     : 23 September 2019 

Diseminasi Laporan PPL         : 25 - 27 Sept 2019 

Penyerahan nilai dari DPL         : 24 Sept 2019 

Yudisium              : 30 September 2019 
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I. Tempat 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di lembaga 

pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara dan sekitarnya, yang 

meliputi TK/RA, SD, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Lembaga pendidikan 

yang dipilih dan ditetapkan sebagai tempat PPL berdasarkan pertimbangan 

kesesuaian dan kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 

lembaga tempat praktik. 
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BAB II 

MEKANISME PPL 
 

 

 

A. Mekanisme Penyelenggaraan PPL 

1. Persiapan 

a. Dekan menetapkan panitia pelaksana PPL dan Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL). 

b. Panitia PPL menyusun rencana kegiatan beserta anggaran biaya. 

2. Pelaksanaan 

a. Panitia mengkoordinasikan heregistrasi peserta PPL dengan 

universitas. 

b. Panitia menetapkan peserta PPL yang sudah memenuhi 

persyaratan. 

c. Panitia menetapkan sekolah/madrasah/TK/RA/SD yang akan 

menjadi lokasi PPL dan dosen pembimbing lapangan (DPL). 

d. Panitia melaksanakan rangkaian kegiatan PPL, yang meliputi : 

1) Pembekalan 

2) Simulasi microteaching 

3) Praktik pembelajaran di lokasi PPL 

4) Desiminasi PPL 

e. Panitia mengkordinasi kegiatan monitoring PPL bersama pimpinan 

fakultas. 

3. Evaluasi 

a. Panitia menyusun laporan pelaksanaan rangkaian kegiatan PPL 

kepada pimpinan fakultas. 

b. Panitia menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran kepada Rektor dan Dekan. 
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B. Tata Tertib Peserta Praktik Pengalaman Lapangan 

1. Kewajiban 

a. Peserta PPL wajib berada di lokasi PPL setiap hari dalam setiap 

minggu. 

b. Peserta PPL wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di fakultas dan 

di sekolah/madrasah/TK/RA/SD mitra PPL. 

c. Peserta PPL wajib menggunakan pakaian dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1) Pembekalan  :  bebas rapi 

2) Simulasi Microteaching  :  mengenakan jas almamater, 

baju/atas warna putih dan 

bawah hitam, berpeci bagi putra 

dan berkerudung bagi putri 

(tidak diperkenankan baju batik). 

3) Praktik di lokasi PPL : mengenakan jas almamater, 

baju/atas warna putih/cerah dan 

bawah hitam/gelap, berpeci 

bagi putra dan berkerudung 

bagi putri (tidak diperkenankan 

baju batik). 

4) Diseminasi Laporan PPL : mengenakan jas almamater, 

baju/atas warna putih/cerah dan 

bawah hitam/gelap, berpeci 

bagi putra dan berkerudung 

bagi putri (tidak diperkenankan 

baju batik). 

d. Peserta PPL wajib berpenampilan rapi/tidak berambut panjang 

(bagi putra) dan tidak boleh memakai pakaian ketat bagi mahasiswi. 

e. Setiap peserta diwajibkan menjaga nama baik almamater, pribadi 

dan selalu berperilaku uswatun khasanah sesuai dengan kaidah 

pendidik muslim. 
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2. Hak 

a. Setiap peserta berhak memperoleh bimbingan dari DPL dan Guru 

Pamong. 

b. Setiap peserta berhak diperlakukan sebagaimana guru di tempat 

praktik. 

c. Setiap peserta berhak memperoleh fasilitas PPL yang telah 

ditentukan.  

3. Sanksi 

a. Peserta yang tidak mematuhi kewajiban di atas akan dikenakan 

sanksi akademik berupa teguran secara lisan maupun tulisan. 

b. Apabila sanksi nomor satu sudah ditetapkan tetapi masih 

melanggar maka akan dicabut kepesertaannya dan dengan 

sendirinya dinyatakan gagal/tidak lulus. 

 

C. Pengelolaan 

1. Prinsip Pengelolaan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan dengan prinsip: 

a. Terbimbing, artinya mahasiswa praktikan dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL), Guru Pamong dan Kepala Sekolah/Madrasah. 

b. Terkonsentrasi, artinya mahasiswa praktikan harus betul-betul 

terfokus pada kegiatan PPL.  

c. Terpadu, artinya seluruh kegiatan PPL merupakan satu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan dari program akademik lainnya dan 

saling menunjang. 

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

pencapaian tujuan dan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. 

2. Pengorganisasian PPL 

Untuk memudahkan pengaturan dan pelaksanaan tugas serta 

pengawasan, maka mahasiswa praktikan dibagi ke dalam beberapa 

kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh ketua kelompok 

(mahasiswa) dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

dan Guru Pamong. 

3. Mekanisme Pengelolaan 
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PPL ini akan berhasil apabila perencanaannya dan pelaksanaannya 

dilakukan dengan kerjasama antara semua pihak yang terkait, yaitu 

pihak Fakultas (panitia pelaksana, dosen pembimbing dan mahasiswa) 

dan pihak sekolah/madrasah/TK/RA/SD mitra (kepala, guru pamong, 

guru dan karyawan). Selama mahasiswa praktikan mengikuti kegiatan 

orientasi kampus (pembekalan), tanggung jawab dan wewenang masih 

berada di pihak Fakultas, tetapi selama mahasiswa praktikan berada di 

sekolah/madrasah latihan tanggung jawab dan wewenang berada di 

pihak sekolah/madrasah latihan. 

 

D. Deskripsi Tugas 

1. Panitia Pelaksana 

a. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan PPL 

b. Menyusun jadwal kegiatan PPL mulai dari persiapan, pelaksanaan 

dan penyusunan laporan. 

c. Melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan 

PPL. 

d. Mengajukan nama-nama sekolah/madrasah dan unsur terkait 

(Kepala Sekolah/Madrasah, Waka Kurikulum, Kepala TU dan Guru 

Pamong) serta nama DPL untuk diusulkan pengangkatannya 

kepada Dekan. 

e. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi intern panitia, dengan 

dosen pembimbing, dan dengan kepala sekolah/madrasah/ 

TK/RA/SD tempat praktik. 

f. Mengadakan monitoring pelaksanaan PPL ke tempat praktik 

g. Menyusun laporan kegiatan PPL. 

 

2. Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing adalah para dosen yang diberi tugas oleh 

fakultas sebagai pembimbing dan bersedia membimbing mahasiswa 

praktikan dengan tertib dan penuh tanggung jawab. 

Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah sebagai 

berikut : 
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a. Menghadiri rapat-rapat koordinasi pelaksanaan Praktik Pengalaman 

Lapangan. 

b. Wajib mengantarkan dan menyerahkan serta menarik mahasiswa 

praktikan di lokasi PPL. 

c. Hadir dan melakukan pembimbingan terhadap peserta di lokasi PPL 

sekurang-kurangnya 4 (empat) kali selama PPL berlangsung. 

d. Memberikan dan melaporkan nilai PPL kepada panitia 

penyelenggara selambat-lambatnya satu minggu setelah diseminasi 

akhir. 

e. Mengisi presensi/daftar hadir yang telah disediakan di lokasi PPL 

oleh ketua kelompok praktikan. 

f. Mengisi Log Book yang sudah disediakan panitia. 

g. Koordinasi dengan peserta PPL minimal 1 minggu sekali. 

 

3. Guru Pamong 

Guru Pamong adalah guru-guru bidang studi pada 

sekolah/madrasah/TK/RA/SD mitra yang diusulkan oleh Kepala 

Sekolah/Madrasah kepada Dekan sesuai dengan bidang studi yang 

diampunya dan memiliki jenjang pendidikan minimal sarjana (S1). 

Tugas guru pamong adalah sebagai berikut : 

a. Bersama dengan kepala sekolah/madrasah (bila diminta) mengikuti 

rapat-rapat koordinasi Praktik Pengalaman Lapangan. 

b. Setiap guru pamong membimbing 5-7 orang mahasiswa bagi PAI 

dan PBI. 

c. Mahasiswa PGPAUD untuk 4-5 mahasiswa dibimbing 1 guru 

pamong 

d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa praktikan untuk 

mengikuti dan mengobservasi pembelajaran model di 

sekolah/madrasah latihan. 

e. Memberikan pengarahan dan penjelasan bahan tentang silabus 

mata pelajaran yang akan dipraktikan mahasiswa. 

f. Membimbing dan memeriksa rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang dibuat oleh mahasiswa praktikan, serta 

menandatanganinya. 
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g. Mengawal jalannya praktik mahasiswa di kelas. 

h. Memberikan saran dan evaluasi kepada mahasiswa praktikan 

setelah melaksanakan praktik mengajar. 

i. Menilai dan menguji mahasiswa praktikan dalam mengajar atau 

kegiatan lainnya. 

 

4. Kepala Sekolah/Madrasah/ TK/RA/SD Mitra 

Kepala Sekolah/Madrasah TK/RA/SD mitra adalah kepala tempat 

kegiatan PPL. Tugas kepala adalah sebagai berikut : 

a. Mengikuti rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh FTIK. 

b. Bersama guru pamong menyelenggarakan rapat koordinasi 

persiapan PPL mahasiswa di sekolahnya. 

c. Memberikan informasi kepada mahasiswa praktikan tentang garis-

garis kebijakan dan tata-tertib yang berlaku di sekolah/madrasah. 

d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPL mahasiswa di 

sekolah/madrasah. 

e. Menerima dan menyerahkan kembali mahasiswa praktikan kepada 

Fakulas melalui Dosen Pembimbing Lapangan. 

f. Menandatangani laporan PPL yang dibuat oleh mahasiswa 

praktikan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PPL 
 

 

 

A. Pembekalan Praktik Pengalaman PPL 

Pembekalan PPL berlangsung selama 1 hari, yang dikoordinir oleh 

panitia penyelenggara PPL. Kegiatan tersebut meliputi : 

1. Penyegaran kembali ilmu-ilmu keguruan, antara lain: kebijakan 

akademik tentang PPL, kode etik keguruan, keterampilan dasar 

mengajar, pembelajaran aktif, penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan penilaian hasil belajar serta refleksi atas 

pelaksanaan pembelajaran saintifik dan model asessment/penilaian 

berbasis HOTS di sekolah/madrasah. 

2. Penyajian materi administrasi dan supervisi pendidikan. 

3. Informasi tentang sekolah/madrasah mitra dengan berbagai 

permasalahannya. 

4. Penyusunan laporan. 

 

B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

Desain pelaksanaan PPL untuk masing-masing program strudi dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 

Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

Jenis kegiatan dalam pelaksanaan PPL di sekolah/madrasah mitra 

meliputi : 

1. Kegiatan Orientasi dan Observasi di Sekolah/Madrasah Mitra. 
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Kegiatan orientasi dan observasi di sekolah/madrasah mitra 

berlangsung selama satu minggu. Kegiatan ini dikoordinir oleh kepala 

sekolah/madrasah mitra atau tenaga kependidikan lainnya yang telah 

diberi tugas, meliputi : 

a. Pengenalan berbagai hal yang ada di sekolah mitra yang meliputi: 

bangunan fisik sekolah/madrasah, personalia, organisasi sekolah, 

administrasi sekolah dan manajemen sekolah, administrasi kelas, 

kurikulum, perpustakaan, lingkungan dan laboratorium 

sekolah/madrasah. 

b. Observasi terhadap bangunan fisik, administrasi, administrasi 

kelas, perpustakaan, laboratorium dan pembelajaran kelas. 

 

2. Kegiatan Observasi Model Pembelajaran, meliputi : 

a. Informasi dari guru pamong tentang pembelajaran mata pelajaran 

dan permasalahannya. 

b. Pelaksanaan model pembelajaran oleh guru pamong. 

c. Observasi terhadap model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru pamong. 

d. Mendiskusikan hasil observasi yang telah mereka lakukan. 

 

3. Kegiatan Praktik Pembelajaran 

a. Praktik mengajar dilakukan oleh mahasiswa praktikan di kelas yang 

meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hasil 

belajar. 

b. Jumlah latihan mengajar di sekolah/madrasah mitra dilaksanakan 

minimal 6 kali pertemuan. Apabila dalam kondisi tertentu target 

minimal praktik mengajar tidak terpenuhi, maka dapat ditutup 

dengan tugas-tugas yang lain. Mata pelajaran yang harus 

dipegang untuk mahasiswa PBI mapel Bahasa Inggris, dan untuk 

mahasiswa PAI adalah mapel PAI dan/atau rumpun mapel PAI 

yang terdiri dari Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqh, dan Sejarah 

Kebudayaan Islam. Apabila dalam kondisi tertentu, mata pelajaran 

tersebut tidak memenuhi, maka dapat diganti dengan mata 
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pelajaran muatan lokal yang semisal dengan rumpun PAI/Bahasa 

Inggris. Penentuan tersebut harus dengan persetujuan DPL. 

 

4. Kegiatan Administrasi Sekolah/Madrasah dan Bimbingan Siswa 

Selain kegiatan edukatif, mahasiswa praktikan juga menerima 

tugas administrasi sekolah dan bimbingan belajar siswa. Tugas 

administrasi antara lain meliputi: penataan adminstrasi, perpustakaan, 

laboratorium, organisasi intra siswa, kepramukaan dan lain-lain. 

Sedangkan tugas-tugas bimbingan belajar siswa meliputi : tugas 

bimbingan dan penyuluhan baik bimbingan yang berhubungan 

dengan mata pelajaran maupun bimbingan kesiswaan serta tugas-

tugas penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler sekolah/madrasah. 

 

Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru PAUD 

Jenis kegiatan dalam pelaksanaan PPL di TK/RA mitra meliputi : 

1. Kegiatan Orientasi dan Observasi di TK/RA Mitra. 

Kegiatan orientasi dan observasi di TK/RA mitra  berlangsung 

selama satu minggu. Kegiatan ini dikoordinir oleh kepala TK/RA mitra 

atau tenaga kependidikan lainnya yang telah diberi tugas, meliputi : 

a. Pengenalan berbagai hal yang ada di sekolah mitra yang meliputi: 

bangunan fisik TK/RA, personalia, organisasi sekolah, administrasi 

sekolah dan manajemen sekolah, administrasi kelas, kurikulum, 

lingkungan dan sarana pendidikan TK/RA 

b. Observasi terhadap bangunan fisik, administrasi, administrasi 

kelas, perpustakaan, laboratorium dan pembelajaran kelas. 

 

2. Kegiatan Observasi Model Pembelajaran, meliputi : 

a. Informasi dari guru pamong tentang kegiatan pengembangan 6 

aspek perkembangan dan permasalahannya. 

b. Pelaksanaan model pembelajaran oleh guru pamong. 

c. Observasi terhadap model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru pamong. 

d. Mendiskusikan hasil observasi yang telah mereka lakukan. 
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3. Kegiatan Praktik Pembelajaran mahasiswa PGPAUD 

a. Praktik mengajar dilakukan oleh mahasiswa praktikan di kelas 

yang meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

mingguan (RPPM) dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

harian (RPPH), melaksanakan proses pembelajaran dan 

melakukan asesmen serta evaluasi bagi anak usia dini. 

b. Jumlah latihan mengajar di TK/RA/PAUD mitra dilaksanakan 

minimal 6 kali pertemuan. Apabila dalam kondisi tertentu 

target minimal praktik mengajar tidak terpenuhi, maka dapat 

ditutup dengan tugas-tugas yang lain. Kegiatan PPL yang 

dilakukan mahasiswa PG PAUD meliputi praktek mengajar 

mandiri, praktek mengajar dengan bantuan, dan menjadi 

helper. Penentuan jadwal mahasiswa PPL dapat dilakukan 

bersama-sama dengan DPL.  

 

4. Kegiatan Administrasi TK/RA/PAUD dan Bimbingan Siswa 

Selain kegiatan edukatif, mahasiswa praktikan juga menerima tugas 

administrasi TK/RA/PAUD. Tugas administrasi antara lain meliputi: 

penataan adminstrasi, perpustakaan, pengelolaan APE dan lain-lain. 

Sementara itu, tugas-tugas bimbingan siswa meliputi : membantu 

sekolah dalam mengelola kegiatan ekstrakurikuler di lembaga 

TK/RA/PAUD, misalnya: ekstra tari, mewarnai, melukis, drumband 

dan lain-lain. 

 

Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru SD 

Jenis kegiatan dalam pelaksanaan PPL di sekolah mitra meliputi : 

1. Kegiatan Orientasi dan Observasi di Sekolah Mitra. 

Kegiatan orientasi dan observasi di sekolah mitra berlangsung 

selama satu minggu. Kegiatan ini dikoordinir oleh kepala 

sekolah/madrasah mitra atau tenaga kependidikan lainnya yang telah 

diberi tugas, meliputi : 

a. Pengenalan berbagai hal yang ada di sekolah mitra yang meliputi: 

bangunan fisik sekolah, personalia, organisasi sekolah, 
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administrasi sekolah dan manajemen sekolah, administrasi kelas, 

kurikulum, perpustakaan, lingkungan dan laboratorium sekolah. 

b. Observasi terhadap bangunan fisik, administrasi, administrasi 

kelas, perpustakaan, laboratorium dan pembelajaran kelas. 

 

2. Kegiatan Observasi Model Pembelajaran, meliputi : 

a. Informasi dari guru pamong tentang pembelajaran mata pelajaran 

dan permasalahannya. 

b. Pelaksanaan model pembelajaran oleh guru pamong. 

c. Observasi terhadap model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru pamong. 

d. Mendiskusikan hasil observasi yang telah mereka lakukan. 

 

3. Kegiatan Praktik Pembelajaran 

Pembelajaran dilaksanakan secara tematik dengan pendekatan 

saintifik, pembelajaran inovatif dilaksanakan minimal 6 kali proses 

pembelajaran, dari kelas 1-6 SD dengan menyesuaikan kondisi sekolah 

mitra. Praktik pembelajaran oleh mahasiswa minimal 1 penggalan 

tema dalam sehari. 

 

Hasil evaluasi mengajar mahasiswa dengan model pembelajaran 

inovatif yang dilakukan oleh guru pamong diserahkan kepada kepala 

sekolah, kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing lapangan. 

 

4. Evaluasi 

Mahasiswa melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran dan analisis 

hasil evaluasi, meliputi : penyusunan soal-soal evaluasi, instrumen 

penilaian, analisis hasil evaluasi dan merancang program tindak lanjut 

(remidial/pengayaan). Penilaian menggunakan jenis penilaian otentik. 

 

5. Pelaksanaan Administrasi dan Layanan Bimbingan Konseling 

a. Membantu penataan adminstrasi, perpustakaan, laboratorium, 

organisasi intra siswa, kepramukaan dan lain-lain 

b. Mahasiswa mampu membantu layanan bimbingan konseling 
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c. Mahasiswa dapat membantu mengawasi kegiatan pada saat jam 

istitrahat sekolah 

d. Mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan layanan bimbingan 

konseling di SD 

 

6. Ekstrakurikuler 

Mahasiswa mampu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang sudah ada di sekolah (pramuka) ataupun 

menciptakan kegiatan ekstrakurikuler yang lain seperti tari, teater, seni 

rebana dan lain-lain. 
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BAB IV 

PENYUSUNAN LAPORAN PPL 
 

 

 

A. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan praktik pengalaman lapangan (PPL) ini dilakukan 

oleh mahasiswa secara individu dan bersifat wajib. Laporan ini terdiri dari 

tiga bab, yaitu : (1) pendahuluan, (2) perencanaan, pelaksanaan dan analisis 

hasil (3) penutup.  

Isi laporan PPL menekankan pada refleksi kegiatan mahasiswa 

praktikan, baik kegiatan edukatif, administrasi maupun pelayanan 

bimbingan belajar siswa. Laporan disahkan oleh kepala sekolah/madrasah, 

guru pamong, DPL dan Ketua Program Studi. 

Laporan PPL diketik dengan huruf standar menggunakan font times 

new roman size 12 pada kertas ukuran A4 (kwarto) 70 gsm dengan jarak 1,5 

spasi, batas margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. 

 

Laporan Hardcopy (Buku) 

Laporan digandakan rangkap 2 (dua) eksemplar, masing-masing 

untuk: 1) Fakultas, dan 2) Arsip mahasiswa. Penyerahan kepada Fakultas 

melalui bagian Tatausaha. Laporan dijilid soft-cover seperti buku. 

 

Laporan Softcopy (Digital) 

Softfile laporan berbentuk pdf. (kompilasi dari bagian awal sampai 

akhir termasuk pengesahan yang telah ditandatangani Guru Pamong, DPL 
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Kepala Sekolah/Madrasah dan Ka Prodi dan distempel, dokumennya discan 

kemudian dikompilasi dengan laporan pdf), wajib dikirim kepada panitia 

PPL melalui email : ppl.ftk@unisnu.ac.id dengan judul format Laporan 

PPL 2019 - Nama NIM 

Contoh : Laporan KKL 2018 - Inesa Rahma 151310075755 
 

Laporan diserahkan dan dikirim sesuai dengan tanggal yang telah 

ditentukan. Laporan ini digunakan sebagai prasyarat diseminasi PPL dan 

yudisium. Laporan juga harus dibawa mahasiswa saat mengikuti diseminasi.  

 
 

B. Sistematika Laporan 

Halaman Judul 

Halaman sampul luar berisi judul laporan, nama dan NIM  penulis 

laporan, logo institusi, nama institusi, serta tahun penulisan laporan. Judul 

diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 14 dan dicetak tebal. 

Untuk bagian yang lain, ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12. 

Khusus untuk nama institusi dan tahun penulisan laporan ditulis dengan 

Times New Roman ukuran 12 dan dicetak tebal. 

 

Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan berisi pernyataan pengesahan oleh Kepala 

Sekolah/Madrasah, diketahui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan 

disetujui oleh Ketua Program Studi bahwa mahasiswa telah melaksanakan 

tugas dan telah menulis laporan. 

 

Kata Pengantar 

Berisi deskripsi tentang isi laporan PPL dan ucapan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah mambantu dalam pelaksanaan dan 

penulisan laporan PPL. Tulisan KATA PENGANTAR diketik dengan huruf 

kapital simetris di atas bidang pengetikan, tanpa tanda titik, dan berada di 

tengah atas. Teks dalam kata pengantar diketik dengan spasi 1,5.Panjang 

teks tidak lebih dari dua halaman kertas ukuran A4. Pada bagian akhir 

dicantumkan kata Penulis (di pojok kanan bawah) dengan menyebut nama 

terang. 
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Daftar Isi 

Berisi tentang bagian-bagian dalam laporan PPL yang disertai 

dengan letak halamannya. 

Daftar Tabel/Gambar (jika ada) 

Tiap tabel dan gambar harus disertai dengan judul tabel/gambar 

yang diawali dengan nomor. Contoh “Tabel 02. Jadwal Pembelajaran di 

SMP Negeri 1”. Judul tabel ditulis ditengah. 

Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat judul bab, nomor lampiran, judul lampiran, 

serta halaman tempat lampiran itu berada. Judul lampiran yang 

memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Antara judul 

lampiran yang satu dengan yang lainnya diberi jarak spasi 1,5. 

Abstrak 

Menyajikan uraian singkat tentang isi laporan. Teks dalam abstrak 

diketik dengan spasi 1. Panjang teks tidak lebih dari satu halaman. 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan dari laporan PPL yang berisi 

sebagai berikut: 

1.1 Analisis Situasi 

Bagian pertama dari pendahuluan adalah analisis situasi 

yang berisi: (1) Kondisi umum sekolah/madrasah; (2) Kondisi fisik 

sekolah/madrasah; dan (3) Potensi siswa, guru dan karyawan.  

1.2 Rumusan Program PPL 

Berisi tentang rumusan program kegiatan PPL berdasarkan 

hasil observasi dan identifikasi di lokasi PPL. 

BAB II. PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 

Bab kedua ini merupakan bagian inti dari laporan PPL, dimana 

mahasiswa diminta untuk menguraikan hal-hal seperti dibawah ini: 
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2.1. Perencanaan 

Pada sub-bab ini, mahasiswa harus mendeskripsikan 

sekaligus melaporkan proses perencanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh mahasiswa pada setiap kali proses pembelajaran di 

kelas pada sekolah/madrasah mitra. Perencanaan ini meliputi 

analisis Kalender Akademik kemudian menyusun Rincian Pekan 

Efektif, Program Tahunan, Program Semester, serta menganalisis 

silabus serta menyusun RPP dan instrumen evaluasi sesuai dengan 

KD yang akan diajarnya selama PPL. Selain itu, mahasiswa juga 

menyiapkan media, materi, dan sumber belajar yang mendukung 

KD. Untuk RPP, instrumen evaluasi, media,  materi, dan sumber 

belajar yang dideskripsikan hanya untuk KD yang diajarkan saja. 

Pada bagian ini, mahasiswa diminta untuk melaporkan 

perencanaan pembelajaran pada setiap kali tatap muka sebagai 

contoh, apabila jumlah tatap muka ada 6 kali, maka jumlah 

perencanaan juga akan ada 6 kali yang disertai dengan kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukannya. 

2.2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pada sub-bab ini, mahasiswa melaporkan pelaksanaan 

pembelajaran dengan menguraikan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang diajarkan selama Pelaksanaan PPL secara 

lengkap. Uraian disusun setiap pertemuan. Pada setiap 

pertemuan, mahasiswa diminta menguraikan kompetensi dasar 

yang diajarkan, metode/strategi pembelajaran yang digunakan, 

media/sumber belajar yang dipakai, proses pembelajaran, sistem 

evaluasi/soal (dilampirkan dalam bagian lampiran), dan hasil 

belajar siswa (wajib ditampilkan). 

Pada bagian ini, mahasiswa harus melaporkan jumlah 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan harus 

sesuai/sinkron dengan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. Apabila jumlah perencanaannya ada 6, maka 

pelaksanaannya pun akan ada 6.  
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Pada bagian ini perlu dilampirkan progress evaluasi per-

pertemuan baik melalui nilai rata-rata siswa maupun grafik 

penilaian setiap pertamuan/tatap muka. 

 

2.3. Analisis Hasil dan Refleksi Pembelajaran 

Pada sub-bab ini berisi tentang proses dan hasil refleksi 

(berisi kekuatan dan kelemahan) yang dilakukan mahasiswa 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dipraktikkan. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan 

dan kelemahan rancangan pembelajaran pada saat dilaksanakan 

serta kemungkinan penyebabnya. Disamping itu, mahasiswa juga 

harus mendeskripsikan solusi atas permasalahan/kelemahan 

pembelajaran yang telah dilakukannya untuk perbaikan pada 

pertemuan selanjutnya. 

Pada sub-bab ini, mahasiswa pun harus menyesuaikan 

dengan jumlah pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan. 

 

BAB III. PENUTUP 

Bab terakhir ini merupakan penutup dari laporan PPL yang berisi 

sebagai berikut: 

3.1. Simpulan 

Kesimpulan yang mengacu pada tujuan penulisan pada bab I. 

3.2. Saran 

Pada bagian ini, mahasiswa menguraikan saran/masukan 

yang diberikan kepada sekolah/madrasah, guru, atau pihak-pihak 

yang dianggap layak dan sesuai dengan ini simpulan. 

 

Lampiran-lampiran  

1. Perangkat Pembelajaran (Kalender Akademik, Rincian Pekan Efektif, 

Program Tahunan, Program Semester, Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran tiap tatap muka, dan Evaluasi Pembelajaran) selama 

Pelaksanaan PPL.  

2. Nilai-nilai siswa secara rinci. 

3. Daftar Hadir Mahasiswa dan DPL 



Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |  

26 
 Buku Panduan 

4. Jurnal Mengajar 

5. Foto-foto kegiatan belajar mengajar 

6. Logbook Bimbingan Mahasiswa (format terlampir) 
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BAB V 

PENILAIAN PPL 

 
 

A. Tujuan Penilaian 

Penilaian terhadap kegiatan PPL dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara akurat tentang tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa 

praktikan dalam menjalankan tugas-tugas praktik pembelajaran di 

sekolah/madrasah latihan. 

 

B. Prinsip Penilaian 

Penilaian terhadap kegiatan PPL ini menggunakan prinsip : 

1. Terpadu, maksudnya penilaian dilakukan terhadap berbagai aspek yang 

meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

2. Berkesinambungan, maksudnya penilaian dilakukan terhadap seluruh 

rangkaian kegiatan PPL mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan PPL. 

3. Edukatif, maksudnya penilaian dilakukan dengan maksud mendidik dan 

membimbing mahasiswa praktikan dalam rangka menuju perbaikan. 

4. Obyektif, maksudnya penilaian dilakukan menurut keadaan yang 

sebenarnya, jujur dan terbuka sesuai dengan apa yang ditampilkan atau 

dikerjakan oleh mahasiswa praktikan. 

 

C. Aspek Penilaian 

Aspek penilaian dalam kegiatan PPL mencakup : 

1. Kegiatan pembekalan PPL meliputi : kehadiran, kedisiplinan dan 

keaktifan mengikuti materi pembekalan.  
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2. Kegiatan Simulasi PPL 

3. Kegiatan praktik pengalaman pembelajaran di sekolah/madrasah latihan 

yang dilakukan oleh guru pamong dan DPL meliputi : 

a. Kehadiran dan kedisiplinan mahasiswa praktikan 

b. Penguasaan keterampilan pembelajaran (mencakup kompetensi 

pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial) 

4. Penyusunan laporan penilaian yang meliputi aspek: a) bahasa, b) 

sistematika, dan c) kedalaman pembahasan 

5. Diseminasi PPL yang meliputi aspek: a) presentasi hasil (laporan PPL) 

dan b) kemampuan menjawab pertanyaan 

 

D. Penilai 

Penilaian kegiatan PPL dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan PPL terdiri dari : panitia PPL, guru pamong, dosen 

pembimbing lapangan dan Penguji yang dilaksanakan secara terpadu, 

berkesinambungan, edukatif dan obyektif. 

 

E. Pedoman dan Kriteria Penilaian 

Pedoman penilaian berdasar pada Keputusan Rektor UNISNU 

Jepara Nomor: 102/PR/UNISNU/IX/2016 tentang Standar Proses dan 

Penilaian Pembelajaran UNISNU Jepara, yaitu dengan menggunakan 

interval 0 s.d 100 dengan rincian sebagai berikut : 

 

Nipura Bobot Huruf Mutu 

80-100 4 A 

75-79 3,5 AB 

70-74 3 B 

65-69 2,5 BC 

60-64 2 C 

55-59 1,5 CD 

50-54 1 D 

0-49 0 E 
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Rumus penilaian PPL adalah : 

 

    

 
NA = 

10N1 + 10N2 + 25N3 + 25N4+ 20N5 + 10N6  

 100  

    

 

Keterangan : 

a) N1 : nilai pembekalan PPL, bobot 10% 

b) N2 : nilai simulasi microteaching, bobot 10% 

c) N3 :  nilai kegiatan praktik pembelajaran dari guru pamong bobot 

25% 

d) N4 :  nilai kegiatan praktik pembelajaran dari dosen pembimbing, 

bobot 25% 

e) N5 : nilai laporan PPL, bobot 20% 

f) N6 : nilai diseminasi PPL, bobot 10% 

  

F. Kriteria Kelulusan 

Standar kelulusan mahasiswa praktikan dinyatakan berhasil 

melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan apabila mencapai 

Nilai Akhir (NA) sekurang-kurangnya 2,0 (C) dengan syarat mengikuti 

semua rangkaian kegiatan PPL dari tahap pembekalan sampai diseminasi 

PPL 

Mahasiswa praktikan yang belum lulus, dapat mengulang pada 

semester berikutnya. 

 

G. Mekanisme Penilaian 

Mekamisme penilaian PPL diatur sebagai berikut : 

1. Nilai pembekalan diberikan oleh Panitia PPL. 

2. Nilai Simulasi Microteaching PPL diberikan oleh dosen penguji praktik 

Simulasi. 



Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |  

30 
 Buku Panduan 

3. Nilai praktik pembelajaran diberikan oleh guru pamong berdasarkan 

persiapan tertulis dan pelaksanaan praktik pembelajaran di kelas sesuai 

dengan beban kewajiban praktik mengajar. 

4. Nilai praktik pembelajaran diberikan oleh dosen pembimbing untuk 

melihat aspek kompetensi profesional, personal, dan sosial mahasiswa 

sebagai calon pendidik maupun tenaga kependidikan Islam. 

5. Nilai laporan PPL diberikan oleh penguji diseminasi untuk melihat tugas 

akhir pelaksanaan kegiatan mahasiswa praktikan secara kolektif. 

6. Nilai diseminasi PPL untuk menguji pemahaman mahasiswa praktikan 

terkait dengan kegiatan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

selama PPL dan kemampuan menjawab pertanyaan penguji. 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

 

 

 

 

 Kegiatan PPL merupakan program akademik Fakultas sebagai upaya 

menyiapkan calon tenaga pendidik yang memiliki penguasaan kompetensi 

pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Program ini tidak dapat 

terlaksana tanpa kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan di sekitar 

Kabupaten Jepara yang menjadi mitra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Unisnu Jepara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya 

pedoman umum yang mengatur seluruh aktifitas yang berkaitan dengan 

kegiatan PPL. 

 Semoga dengan diterbitkannya buku panduan umum PPL ini 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama kepada sekolah 

latihan, mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan. Dengan teriring doa buku 

ini dapat menjadi amal baik yang diridloi Allah SWT. Amin. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 Form 1 :  Format Penilaian Pembekalan 

 Form 2 : Format Penilaian Praktik Pembelajaran 

 Form 3 : Rekapitulasi Nilai PPL 

 Form 4 : Format Daftar Hadir Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  

 Form 5 : Format Rencana Kegiatan Praktikum 

 Form 6 : Format Daftar Hadir Mahasiswa Praktikan 

 Form 7 : Contoh Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kurikulum 2013 

 Form 8 : Contoh Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan (RPPM) 

 Form 9 :  Contoh Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH) 

 Form 10 : Contoh Format Logbook Bimbingan Mahasiswa  

 Form 11 : Contoh Format Halaman Laporan PPL 

 Form 12 : Contoh Halaman Pengesahan 
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Form 1 : Format Penilaian Pembekalan 

 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

PROGRAM STUDI …………………….. 

 

DAFTAR NILAI PEMBEKALAN 

 

No Nama NIM Nilai 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Jepara, …………………………….. 

Panitia PPL  

Ketua, 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

Form ini dibuat dan diisi oleh Panitia PPL 
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Form 2 : Format Penilaian Praktik Pembelajaran 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

Alamat : Jl. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara 

 

DAFTAR NILAI PRAKTIK MENGAJAR 

 

 Nama Mahasiswa : …………………………………………………………. 

 NIM : …………………………………………………………. 

 Program Studi : …………………………………………………………. 

 Mata Pelajaran : …………………………………………………………. 

 Sekolah/Madrasah : …………………………………………………………. 

 

 

Pentunjuk Penilaian: 

 Perhatikan praktik mengajar mahasiswa praktikan. 

 Berilah skor dengan kriteria: 

4 = sangat baik 

3 = baik 

2 = cukup baik 

1 = kurang baik 

 Hitung penampilan dari jumlah skor dibagi jumlah komponen. 

 

Aspek Penilaian : 

 

No Aspek yang Dinilai 
Nilai Praktik Ke 

1 2 3 4 5 6 

Kompetensi Pedagogik 

Perencanaan 

1 
Kerapihan perencanaan : kebersihan, 

sistematika dan tulisan 

      

2 
Kejelasan/Ketepatan perumusan 

kompetensi dasar materi 
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No Aspek yang Dinilai 
Nilai Praktik Ke 

1 2 3 4 5 6 

3 
Ketepatan indikator dengan kompetensi 

dasar 

      

4 
Ketepatan menentukan tujuan 

pembelajaran 

      

5 
Ketepatan menentukan dan 

mengembangkan bahan ajar 

      

6 
Ketepatan strategi pembelajaran, media dan 

bahan ajar 

      

7 

Ketepatan membuat alat evaluasi 

pembelajaran dengan materi ajar dalam 

perencanaan 

      

Pelaksanaan Pembelajaran 

8 Keterampilan bertanya       

9 Keterampilan memberi penguatan       

10 
Keterampilan mengadakan variasi 

pengajaran 

      

11 Keterampilan menjelaskan       

12 
Keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran 

      

13 Keterampilan memimpin diskusi       

14 Keterampilan mengelola kelas       

15 
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 

      

16 

Penampilan di depan kelas : ketenangan, 

keramahan, kerapihan pakaian, artikulasi 

bahasa (kejelasan, kelancaran, gerak-gerik, 

sikap percaya diri). 

      

17 
Penyajian bahan pelajaran : sistematika, 

ketepatan pentahapan media mengajar 

      

Pengelolaan Kelas 

18 
Variasi pengelompokan siswa dalam 

pembelajaran 

      



Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |  

36 
 Buku Panduan 

No Aspek yang Dinilai 
Nilai Praktik Ke 

1 2 3 4 5 6 

19 Pengelolaan materi dan bahan ajar       

20 Pengelolaan waktu       

Penilaian  

21 Kesesuaian penilaian dengan materi ajar       

22 Guru mengoreksi penilaian siswa       

23 Umpan balik guru terhadap penilaian       

24 Pemberian tugas rumah       

Kompetensi Profesional 

25 
Penguasaan materi ajar dalam 

pembelajaran 

      

26 
Kemampuan dalam mengembangkan 

materi pokok 

      

27 
Kemampuan menggunakan materi 

penunjang 

      

28 Penggunaan media pembelajaran       

29 
Kontekstual materi/menghubungkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari 

      

Kompetensi Kepribadian/Personal 

30 

Kedisiplinan, tanggung jawab, kerapihan, 

sikap, kesopanan, semangat dan 

kepemimpinan 

      

Kompetensi Sosial  

31 

Hubungan dengan siswa, dengan praktikan 

lain, dengan guru kelas, adaptasi dengan 

lingkungan pendidikan 

      

Total Skor yang diperoleh       

 

 

Tatacara Penilaian: 

Nilai Praktik Mengajar = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Skor Yang Diperoleh

Skor Maksimal (124)
 x 100 
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Nilai Praktik Mengajar adalah  

 Nilai Praktik Mengajar Ke ... Rata-rata (Nilai 

Akhir) 1 2 3 4 5 6 

Nilai  
      

 

Jepara, …………………………….. 

Guru Pamong/Dosen Pembimbing 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

1. Form ini dibuat oleh Panitia PPL 

2. Pengisian form dilakukan oleh Guru Pamong dan Dosen Pembimbing 
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Form 3 : Rekapitulasi Nilai PPL 

 

REKAPITULASI NILAI PPL 

Program Studi ……………………….. 

TAHUN AKADEMIK ………………… 

Di Sekolah/Madrasah : ……………………………………………………… 

No NIM Nama 

N
il
a
i 
P

e
m

b
e
k
a
la

n
 (

1
0
%

) 

N
il
a
i 
S
im

u
la

i 
P

P
L 

(1
0
%

) 

N
il
a
i 
P

ra
k
ti

k
 d

a
ri

 G
u

ru
 

P
a
m

o
n

g
 (

2
5
%

) 

N
il
a
i 
P

ra
k
ti

k
 d

a
ri

 D
P

L 
(2

5
%

) 

N
il
a
i 
La

p
o

ra
n

 (
2
0
%

) 

N
il
a
i 
D

is
e
m

in
a
si

  
P

P
L
 (

1
0
%

) 

Nilai Akhir 

Total 

Nilai 
Nipura 

Angka 

Mutu 

1             

2            

3            

4            

5            

6            

7            

 

        Jepara, ……………………………. 

 

        Ketua Panitia, 

 

 

 

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

 

 

Catatan : 

Daftar nilai ini dibuat dan di kompilasi oleh Panitia PPL  
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Form 4 : Format Daftar Hadir Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

 

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 

FAKULTAS TARBIYAHDAN ILMU KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

Program Studi ……………………….. 

Tahun Akademik …………….. 

 

DAFTAR HADIR DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN 

DI ………………………………… 

 

Nama DPL : ……………………………………………… 

 

No Tanggal Tanda Tangan 

1  1 

2  2 

3  3 

4  4 

5  5 

6  6 

7  7 

 

Jepara, ………………….. 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah/Madrasah 

 

 

………………………………… 

 

Catatan : 

Form ini dibuat oleh mahasiswa praktikan dan digandakan untuk : laporan 

mahasiswa praktikan, DPL dan sekolah/madrasah.  
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Form 5 : Format Rencana Kegiatan Praktikum 

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

Program Studi ……………………….. 

Tahun Akademik …………….. 

 

RENCANA KEGIATAN PRAKTIKUM 

DI ………………………………… 

 

Nama Mahasiswa : ……………………………………………………… 

NIM : ……………………………………………………… 

 

Jam 
Senin 

Tanggal 

Selasa 

Tanggal 

Rabu 

Tanggal 

Kamis 

Tanggal 

Jum’at 

Tanggal 

Sabtu 

Tanggal 
KET. 

I        

II        

III        

IV        

V        

VI        

VII        

VIII        

 

Guru Pamong,         Kepala Sekolah, 

 

 

…………………………………..      ………………………………….. 

 

 

Catatan : 

Form ini dibuat oleh mahasiswa praktikan dan digandakan untuk : laporan 

mahasiswa praktikan, guru pamong, DPL dan sekolah/madrasah.  
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Form 6 : Format Daftar Hadir Mahasiswa Praktikan 

 

 

DAFTAR HADIR MAHASISWA PPL 

DI SEKOLAH/MADRASAH 

 

Sekolah/Madrasah : ………………………………………………… 

 

No NIM Nama 
Senin/ 

Tgl ..... 

Selasa/ 

Tgl ….. 

Rabu/ 

Tgl ..... 

Kamis/ 

Tgl ..... 

Jum’at/ 

Tgl ..... 

Sabtu/ 

Tgl ..... 

1         

2         

3         

4         

 

 

Guru Pamong,        Kepala Sekolah/Madrasah 

 

 

 

………………………………….     ………………………………. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

Form ini dibuat perminggu dan digandakan untuk : laporan mahasiswa 

praktikan, guru pamong, DPL dan sekolah/madrasah.  
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Form 7 : Contoh Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum   

        2013 

 

FORMAT RPP KURIKULUM 2013  

EDISI REVISI TAHUN 2017 

 

Sekolah    : 

Mata Pelajaran  : 

Kelas/Semester  : 

Materi Pokok  : 

Alokasi Waktu  : 

 

A. Kompetensi Inti 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

C. Tujuan Pembelajaran 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi pembelajaran reguler 

2. Materi pembelajaran pengayaan 

3. Materi pembelajaran remedial 

 

E. Metode Pembelajaran 

F. Media dan Bahan 

G. Sumber Belajar 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Pendahuluan 

b. Kegiatan Inti 

c. Kegiatan Penutup 

2. Pertemuan Kedua 

..... 

Dst... 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 
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a. Sikap spiritual 

b. Sikap sosial 

c. Pengetahuan 

d. Keterampilan 

2. Pembelajaran Remedial 

3. Pembelajaran Pengayaan 

 

 

..............., ........................................... 

 

Mengetahui 

Kepala MA/SMA/MTs/SMP........    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

………………………………….       …………………………………. 
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Form 8 : Contoh Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM)  

 

Kelompok : 

Semester  : 

Tema   : 

Subtema  : 

 

Muatan Pembelajaran : 

1. Definisi :  

2. Manfaat : 

3. Penggunaan : 

4. Bentuk : 

5. Hasil karya seni :  

6. Perkembangan aud (fisik-motorik, bahasa, kognitif, sosial-emosional, dan 

seni) 

 

Senin 

Saintifik:  

Kegiatan : 

Metode :  

Media :  

 

Selasa  

Saintifik:  

Kegiatan : 

Metode :  

Media :  

 

Rabu 

Saintifik:  

Kegiatan : 

Metode :  

Media :  
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Kamis  

Saintifik:  

Kegiatan : 

Metode :  

Media :  

 

Jum’at 

Saintifik:  

Kegiatan : 

Metode :  

Media :  

 

*) RPPM dapat dibuat menggunakan sistem webing 
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Form 9 : Contoh Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)  

 

Semester / Bulan/Minggu Ke  :  

Hari/Tanggal      :  

Kelompok/Usia      : 

Tema/Sub Tema     :  

 

Materi Kegiatan      : 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Materi yang masuk dalam SOP Untuk pembiasaan  

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Alat dan Bahan : 

1. 

2. 

3.  

 

A. Pembukaan  

B. Inti  

C. Penutup  

D. Rencana Penilaian  

1. Indikator Penilaian  

2. Teknik Penilaian yang akan digunakan  
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a. Catatan hasil karya  

b. Catatan anekdot  

c. Skala capaian perkembangan  

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK  

 

 

 

 

 

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

 

 

Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

 

 

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

Jepara, ................ 

 

Guru Pamong 

 

 

 

 

 

.................................  
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Form 10 : Contoh Format LogBook Bimbingan Mahasiswa 

(Dibuat secara individu mahasiswa dan dilampirkan dalam laporan PPL) 

 

LOGBOOK BIMBINGAN 

PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

 

Nama Mahasiswa    : ...................................... 

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

Prodi        : ...................................... 

DPL        : ...................................... 

Sekolah/Madrasah Mitra  : ...................................... 

 

No Tanggal Hambatan/Kendala Solusi DPL 
Tanda 

Tangan DPL 

1 
   

 

 

2 
   

 

 

3 
    

 

Jepara, .................. 

Panitia 

 

 

Khalimatus Sa’diyah, M.Pd.I 

NIY. 1 771103 14 146 
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Petunjuk Teknis Pengisian LogBook Bimbingan Mahasiswa : 

1) Logbook dibuat oleh individu mahasiswa PPL dengan mengikuti format 

diatas 

2) Setiap DPL melakukan kunjungan ke lokasi sekolah/madrasah mitra, 

mahasiswa diharuskan melakukan bimbingan dengan mengutarakan 

hambatan/kendala yang dihadapi oleh mahasiswa. 

3) Log-book bimbingan mahasiswa ditulis secara manual bukan diketik 

karena berupa bimbingan on-site di sekolah/madrasah mitra. 

4) Log-book dilampirkan dalam laporan PPL mahasiswa. 
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Form 11 : Contoh Format Halaman Laporan PPL 

 

LAPORAN 

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNISNU JEPARA 

TAHUN AKADEMIK ………………... 

DI …………………………………… 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  

Penyelesaian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

 

 

 
 

 

Disusun Oleh : 

Nama ………………………… 

NIM …………………… 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

PROGRAM STUDI ……………………………………………. 

TAHUN ………………… 
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Form 12 : Contoh Halaman Pengesahan 

 

PENGESAHAN 

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

PROGRAM STUDI …………………………. 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNISNU JEPARA 

TAHUN AKADEMIK ………………….. 

 

DI ……………………………… 

 

 

Nama Mahasiswa : ……………………………………………………… 

NIM : ……………………………………………………… 

 

 

 

Jepara, ……………………………………… 

Guru Pamong 

 

………………………………………. 

 

 

Mengetahui, 

 

Dosen Pembimbing Lapangan     Kepala Sekolah/Madrasah  

 

 

    …………………………….        ………………………………. 

 

Ketua Program Studi ……………, 

 

 

………………………………………. 
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Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 


