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PPL (Praktik Pengalaman Lapangan)

 PPL merupakan kegiatan intrakurikuler yang wajib

diikuti mahasiswa dalam rangka pembentukan kompetensi

profesional sebagai pengejawantahan kompetensi

akademik melalui kegiatan praktik dalam konteks otentik

di sekolah di bawah bimbingan dan supervisi dosen

pembimbing dan Guru Pamong.

 PPL dirancang untuk melatih para calon guru menguasai

kemampuan keguruan yang utuh dan terintegrasi, 

sehingga mereka siap secara mandiri mengemban tugas

sebagai guru.



Menurut UU No. 14 Tahun 2005 Tentang

Guru dan Dosen

Guru adalah tenaga pendidik profesional

yang memiliki tugas utama untuk mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini

melalui jalur formal pendidikan dasar dan

pendidikan menengah.

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2005/14TAHUN2005UU.htm


Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi

Birokrasi No. 16 Tahun 2009, Bab VII Pasal 13 ayat 2 menjelaskan rincian

kegiatan guru mata pelajaran sebagai berikut

 Menyusun kurikulum pembelajaran pada
satuan pendidikan,

 Menyusun silabus pembelajaran,

 Menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran,

 Melaksanakan kegiatan pembelajaran,

 Menyusun alat ukur/soal sesuai mata
pelajaran,

 Menilai dan mengevaluasi proses dan
hasil belajar pada mata pelajaran yang 
diampunya,

 Menganalisis hasil penilaian
pembelajaran,

 Melaksanakan pembelajaran/perbaikan
dan pengayaan dengan memanfaatkan
hasil penilaian dan evaluasi,

 Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi
terhadap proses dan hasil belajar tingkat
sekolah dan nasional,

 Membimbing guru pemula dalam program 
induksi,

 Membimbing siswa dalam kegiatan
ekstrakurikuler proses pembelajaran

 Melaksanakan pengembangan diri,

 Melaksanakan publikasi ilmiah,

 Membuat karya inovatif.



Berdasarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa

Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)

dijelaskan bahwa

 selama masa darurat COVID-19, kepala satuan pendidikan

melakukan langkah-langkah pelaksanan Belajar Dari 

Rumah diantaranya yaitu Menetapkan model pengelolaan

satuan pendidikan selama Belajar Dari Rumah. Media dan

Sumber Belajar Pembelajaran Jarak Jauh/Daring. 

Pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan

gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal 

dan aplikasi pembelajaran daring.



Pembelajaran pada masa Pandemi Covid-19 dengan belajar dari rumah

(belajar jarak jauh) di SMP Negeri 3 Singkawang sebagai berikut:

 Manajemen sekolah membentuk WhatsApp Grup kelas yang di dalamnya ada semua siswa dalam satu
kelas, semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut, walikelas, guru BK dan kepala
sekolah. 

 Guru diarahkan untuk membuat video pembelajaran yang diunggah di youtube SMP Negeri 3 
Singkawang. 

 Manajemen sekolah juga membentuk Google Class Room yang di dalamnya ada semua siswa dalam satu
kelas, guru mata pelajaran dan kepala sekolah.

 Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran belajar dari rumah/belajar jarak jauh.

 Guru membuat media pembelajaran berupa video yang diunggah di youtube SMP Negeri 3 Singkawang.

 Pembelajaran menggunakan WhatsApp Grup kelas sesuai dengan jadwal yang telah disusun,

 Pada proses pembelajaran di WhatsApp Grup kelas, guru melakukan kegiatan pendahuluan/pembuka, 
kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

 Pada kegiatan inti guru mengirim link video pembelajaran yang telah diunggah di youtube SMP Negeri 3 
Singkawang.

 Setelah siswa menyimak video pembelajaran, dilanjutkan dengan pambahasan materi pelajaran dan
Tanya jawab di dalam WhatsApp Grup kelas.

 Guru memberi tugas kepada siswa yang hasilnya diunggah di dalam Google Class Room (GCR) mata
pelajaran.

 Guru menutup pembelajaran di dalam WhatsApp Grup kelas.

 Guru mengoreksi, menanggapi, dan menilai hasil tugas siswa di dalam Google Class Room (GCR) mata
pelajaran.



TERIMA KASIH


