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Abstract
To prepare and produce  energy  elementary  school  physical  education  teacher

who has a value of attitudes and knowledge and skills as professionals, would need to be
designed material that will be applied for student conduct education students  experience
field.

Education students experience field implementation mechanism begins with the determination of the location
of schools that will be used and the grouping of students,  made  some  observations  about  the  learning  process,  the

potential   of   schools,   facilities   and   infrastructure   that   exist   and   given   a    debriefing    material.    In    the
implementation phase begins teaching  unorthodox,  from  guided  practice,  independent
practice, the implementation of schooling, in the process of their  activities  monitored  by
lecturers and teachers phisycal education.

To  determine  the  success  rate  of  all   the   activities   during   the   course   of   education   students
experience field to be evaluated as for components that are  assessed  include:  planning
lessons, the learning process, interpersonal skills, schooling activities, and statements  of
education students experience field.
Keywords: practical field experience

Pendahuluan



Fakultas  Ilmu  Keolahragan  merupakan  salah   satu   fakultas   di   Universitas   Negeri
Yogyakarta  (UNY)  yang  dalam  visi  dan   misinya   tetap   mempertahankan   bahkan   lebih
mengembangkan salah satu fungsinya  untuk  menyiapkan  serta  menghasilkan  tenaga  guru
pendidikan  jasmani    (Penjas)   yang   memiliki   nilai   dan   sikap   serta   pengetahuan   dan
keterampilan  sebagai  tenaga  profesional.  Dalam  rangka  menyiapkan   tenaga   profesional
tersebut, FIK memberikan seperangkat  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  berisi  tentang
komponen-komponen   pengajaran   kepada   mahasiswa   PGSD   Penjas    tentang    proses
pembelajaran penjas ke SD-an   dan atau  kegiatan  pendidikan  lainnya  melalui  mata  kuliah
Praktek Pengalaman Lapangan, Nana Sudjana (2000: 29).

Mahasiswa  diterjunkan  ke   sekolah   untuk   jangka   waktu   dua   bulan   penuh,   yang
selanjutnya secara bertahap  dan  berkesinambungan  untuk  dapat  mengenal,  mengamati,  dan
mempraktikkan  semua  kompetensi  yang  diperlukan  bagi  seorang   calon   guru   pendidikan
jasmani. Bekal pengalaman yang diperoleh tersebut  diharapkan  dapat  dipakai  sebagai  modal
untuk pengembangan diri sebagai  calon  guru  pendidikan  jasmani  (Penjas)  yang  sadar  akan
tugas, dan tanggung jawabnya  sebagai  tenaga  akademis  dan  atau  profesional  dalam  bidang
pendidikan jasmani.

Pengertian PPL
Praktik pengalaman lapangan adalah mata kuliah yang bersifat aplikatif dan terpadu dari

seluruh  pengalaman  belajar  sebelumnya  ke  dalam  program  pelatihan  untuk  menyiapkan
mahasiswa  calon  guru  penjas  di  sekolah  dasar  agar  menguasai   kemampuan   keguruan
pendidikan jasmani dan atau kependidikan lainnya,  sehingga  dapat  mengemban  tugas  dan
tanggung jawab sebagai calon guru penjas di sekolah dasar yang profesional.

Tujuan PPL
Praktik   pengalaman   lapangan   bertujuan   untuk   melatih   mahasiswa   agar    dapat

bersosialisasi   dan   beradaptasi   serta    memiliki    pengalaman    faktual    tentang    proses
pembelajaran dan kegiatan penjas yang ada di sekolah dasar, yang selanjutnya dapat dipakai
sebagai bekal  untuk  mengembangkan  diri  sebagai  tenaga  guru  pendidikan  jasmani  yang
kompeten dan memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan  yang  diperlukan  sebagai
calon guru pendidikan jasmani di sekolah dasar.

Manfaat PPL
1. Bagi mahasiswa

a. Menambah pemahaman dan  penghayatan  mahasiswa  tentang  proses  pendidikan  jasmani   di
sekolah dasar.

b. Memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah
pendidikan khususnya yang ada di sekolah dasar.

c. Memperoleh pengalaman  dan  keterampilan  untuk  melaksanakan  pembelajaran  dan  kegiatan
manajerial di sekolah dasar.

d.  Memberikan   kesempatan   kepada   mahasiswa   untuk   dapat   berperan   sebagai   motivator,
dinamisator, dan membantu pemikiran sebagai “problem solver”.

2. Bagi Sekolah
a. Memperoleh kesempatan untuk dapat andil  dalam  menyiapkan  calon  guru  penjas  di  sekolah

dasar.
b.  Mendapatkan  bantuan  pemikiran,  tenaga,  ilmu,  dan  teknologi  dalam   merencanakan   serta

melaksanakan pengembangan sekolah khususnya proses pembelajaran penjas.
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a. Memperoleh umpan balik dari pelaksanaan PPL di sekolah guna pengembangan kurikulum  dan
IPTEK yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dasar.

b.   Memperoleh   berbagai   sumber   belajar   dan   menemukan   berbagai   permasalahan   untuk
pengembangan penelitian dan pendidikan.

Prinsip PPL
Praktik pengalaman  lapangan  merupakan  wahana  untuk  mencari  dan  mendapatkan

bekal pengetahuan dan keterampilan  yang  diperlukan  oleh  calon  guru  pendidikan  jasmani
(Penjas)  dan  juga  merupakan  media  untuk  melatih  semua  kompetensi   yang   diperlukan
sebagai calon guru pendidikan jasmani di  sekolah  dasar.  Sehubungan  hal  tersebut,  prinsip
PPL adalah sebagai berikut:
1. PPL memiliki misi dalam pembinaan kemampuan profesional kependidikan sehingga dalam

pelaksanaannya  harus  sistematik  dan  terpadu  dengan  kegiatan   lain   yang   menunjang
pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani di sekolah dasar.

2. Program PPL memiliki struktur kegiatan yang sistematis, bertahap, dan kesinambungan yang dimulai dari kegiatan  observasi  ke  sekolah,
pengajaran Mikro dan PPL, yang meliputi praktik mengajar secara terbimbing, praktik mandiri, dan praktik persekolahan.

3. Program PPL merupakan kegiatan yang bersifat aplikatif, integratif, dan kreatif transaksional.
4. Pembimbingan PPL dilakukan secara intensif oleh dosen dan guru pembimbing  dengan  pendekatan  supervisi

klinis.
5. Penilaian dilakukan secara obyektif dan komprehensif.

Pola Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan

Kegiatan  PPL  didahului   dengan  pembekalan  PPL   yang   wajib   diikuti   oleh   semua
mahasiswa  yang  telah  memiliki   pengetahuan   Pengajaran   Mikro   kemudian   melaksanakan
kegiatan PPL  di  Sekolah  Dasar.  Urutan  dan  katerkaitan  antara  Pengajaran  Mikro  dan  PPL
digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Urutan dan katerkaitan antara Pengajaran Mikro dengan PPL

I. Tempat PPL dan Waktu Pelaksanaan PPL

Sebagai  tempat  untuk  dilaksanakan  PPL  adalah  Sekolah  Dasar   Negeri   dan
swasta yang berada  di  Kabupataen  Sleman  dan  Kulon  Progo  atau  sekolah  yang
ditunjuk, pelaksanaan PPL di sekolah dilakukan selama 2 (  dua  )  bulan  efektif  atau
selama 8 minggu.

PERSYARATAN DAN DESKRIPSI TUGAS PERSONALIA PPL

Mahasiswa

1. Persyaratan Mahasiswa PPL

a. Tercatat sebagai mahasiswa Program Studi D-II PGSD Penjas  semester  V   pada  saat  dilaksanakannya
PPL.

b. Lulus Pengajaran Mikro dengan nilai minimal B.
c. Telah menempuh sekurang-kurangnya 80 SKS.
d. Telah mengikuti pembekalan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk PPL.

2. Tugas Mahasiswa
a. Mentaati tata tertib PPL di sekolah tempat praktik.
b. Menyusun program kegiatan PPL di bawah bimbingan guru dan dosen pembimbing.
c. Melaksanakan program kegiatan PPL yang meliputi:

1). Praktik mengajar terbimbing.
2). Pratik mengajar mandiri.
3) Praktik persekolahan.

d. Menyusun catatan harian dan laporan mingguan
e. Berkonsultasi dengan guru dan dosen pembimbing serta koordinator dan Kepala

Sekolah.
f. Berperilaku dan berpenampilan baik, meliputi:
1).  Berpakaian  rapi  dan  sopan  menyesuaikan  sekolah  setempat   (tidak   memakai

jeans, sandal dan kaos oblong).
2). Berada di sekolah sesuai dengan jadwal sekolah.
3). Menandatangani daftar hadir.
4). Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5). Mentatati tata tertib sekolah yang berlaku di sekolah.

g. Apabila meninggalkan sekolah harus ada ijin dari guru pembimbing/kepala sekolah.
h. Melakukan program PPL dengan penuh tanggung jawab.
i. Menjaga nama baik sekolah dan seluruh sivitas akademika UNY.
j. Menyusun laporan akhir dan diserahkan pada saat penarikan mahasiswa PPL.

Dosen

1. Persyaratan Dosen Pembimbing
a. Dosen tetap Program Studi D-II PGSD Penjas FIK UNY.
b. Telah mengikuti pelatihan dan berpengalaman dalam bidang Penjas di SD.
c. Sanggup melaksanakan pembibingan PPL dengan penuh tanggung jawab.
d. Dipilih dan disetujui oleh Ketua Program Studi D-II PGSD Penjas.



e. Pengampu matakuliah Pengajaran Mikro.
2. Tugas Dosen Pembimbing.

a. Mengantar dan menarik mahasiswa dari sekolah.
b. Hadir di sekolah pada saat melakukan pembimbingan.
c. Bersama guru pembimbing mengarahkan dan membimbing mahasiswa.
d. Membantu mahasiswa dalam berbagai  kesulitan  selama  melaksanakan  PPL  dengan

pendekatan supervisi klinis.
e. Bersama guru pembimbing menilai pelaksanaan PPL.
f. Membimbing dan menilai laporan PPL.
g. Bersama guru pembimbing menetapkan nilai akhir mahasiswa.
h. Menyerahkan nilai kepada Koordinator PPL D-II PGSD Penjas tepat pada waktunya.
i. Sebagai mediator antara UNY dan sekolah dalam rangka  kerja  sama  pengembangan  pendidikan  khusus

penjas.

Guru Pembimbing.
1. Persyaratan Guru Pembimbing

a. Guru penjas yang telah berpengalaman dalam membimbing PPL dan telah mendapatkan pelatihan.
b. Sanggup membimbing mahasiswa dan disetujui oleh Kepala Sekolah.

2. Tugas Guru Pembimbing
a. Memberikan contoh/model mengajar pada saat mahasiswa observasi.
b. Membimbing mahasiswa PPL dengan pendekatan Supervisi Klinis.
c. Memberikan tugas-tugas pembelajaran kepada mahasiswa PPL
d. Melakukan supervisi terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL.
e.  Memberikan   masukan   dan   saran   peningkatan   kemampuan   mengajar   maupun

kemampuan interpersonal.
f. Melakukan diskusi secara intensif bersama dengan dosen dan mahasiswa praktikan.

g. Membimbing penyusunan laporan dan memberikan nilai.

Kepala Sekolah

1. Menerima dan memberikan informasi yang diperlukan mahasiswa.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan PPL secara operasional di sekolah
3. Memonitor kelancaran pelaksanna PPL.
4. Mengesahkan laporan PPL mahasiswa.

Sanksi Bagi Mahasiswa Peserta PPL
Mahasiswa yang tidak mematuhi tugas dan kewajibannya dapat dikenakan sanksi  sebagai
berikut:

a. Peringatan secara lisan;
b. Peringatan secara tertulis;
c. Pengurangan nilai;
d. Perpanjangan waktu PPL;
e. Penarikan dari tempat praktik sebelum waktunya berakhir. Mahasiswa yang  bersangkutan

dinyatakan gugur dan harus mengulang pada tahun berikutnya;
f. Jika kasus yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut baru diketahui setelah mahasiswa ditarik dari lokasi  PPL,

nilai PPLnya ditangguhkan sampai kasusnya selesai;
g. Penetapan sanksi dilakukan oleh Tim PPL setelah melalui pengkajian, pembahasan, dan musyawarah.

MEKANISME PELAKSANAAN PPL



A. Tahap Persiapan

1. Penentuan sekolah dan pengelompokkan mahasiswa.
Sekolah  dasar  yang  akan  digunakan  sebagai  lokasi  PPL  adalah  sekolah  dasar  yang
berada   di   wilayah   Kabupaten   Sleman   dan   Kulon   Progo   dan   dipilih   berdasarkan
pertimbangan kesesuaian  antara mata pelajaran atau materi kegiatan yang dipraktikkan  di
sekolah    dengan    ketersediaan    alat    dan    fasilitas    yang    dimiliki.    Sedang    untuk
pengelompokkan  mahasiswa  tetap   mengikuti   pada   masing-masing   kelompok   ketika
mahasiswa dibimbing pada matakuliah Mikro agar lebih mudah pengawasannya.

2. Observasi awal
Mulai  semester  4  (pada  saat  Pengajaran  Mikro),  mahasiswa  harus  sudah  mulai  terjun  ke  sekolah  untuk
melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:
a. Observasi proses pembelajaran dan media pembelajaran;
b. Observasi potensi sekolah;
c. Identifikasi dan inventarisasi alat dan fasilitas penjas;
d. Penentuan rancangan kegiatan;
e. Diskusi dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing.

3. Pembekalan
Sebelum pelaksanaan PPL, mahasiswa memperoleh pembekalan yang dilaksanakan di kampus FIK UNY.
a. Tujuan pembekalan PPL adalah agar mahasiswa:

1) Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, program,  pelaksanaan,  monitoring
dan evaluasi;

2)  Mendapatkan  informasi  tentang  situasi,  kondisi,  potensi,  dan  permasalahan   sekolah   yang   akan
dijadikan lokasi PPL;

3) Memiliki bekal pengetahuan tata krama kehidupan di sekolah;
4) Memliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan sekolah dasar;
5) Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar  dapat  melaksanakan  program  dan  tugas-

tugasnya di sekolah;
6) Memliki pengetahuan untuk dapat bersikap  dan  bekerja  dalam  kelompok  secara  interdisipliner  dan

lintas sektoral dalam rangka penyelesaian tugas di sekolah;
7) Memliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien di sekolah.

b. Materi pembekalan
Materi  pembekalan  meliputi  materi  untuk  pengembangan   wawasan   mahasiswa   tentang   pelaksanaan
pendidikan yang relevan dan terkait dengan multi interdisipliner, Slamet Suyanto (2005:  24),
dengan kebijakan-kebijakan baru bidang pendidikan khususnya penjas di sekolah dasar
dan materi yang terkait dengan teknis pelaksanaan PPL.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan praktik mengajar penjas di sekolah dasar melalui tahapan sebagai berikut:
a. Praktik terbimbing

Pada minggu-minggu awal mahasiswa diterjunkan ke sekolah tidak langsung mengajar dan  bertatap  muka
dengan  para  siswa,  akan  tetapi   mahasiswa   belajar   dengan   memperhatikan   meliha   dan
mengamati secara seksama pada  waktu  guru  mengajar  Tadkiroatun  Musfiroh  (2008:
15). Selanjutnya mahasiswa diberi  tugas  oleh  guru  pembimbing  bahan  pembelajaran
penjas untuk setiap kali tatap muka waktunya satu jam pelajaran  atau  antara  30  menit
sampai 40 menit. Jumlah anak tidak terlalu banyak,  jika  kelas  besar  anak  bisa  dibagi
menjadi dua kelompok dan masing-masing kelompok  diajar  oleh  seorang  mahasiswa.
Praktik terbimbing ini dalam pengawasan yang ketat dari  guru  pembimbing.  Kemudian
ditingkatkan dengan didampingi dan secara  bersama-sama  dengan  guru  pembimbing



melaksanakan praktik mengajar.
b. Praktik mandiri

Setelah praktik terbimbing dianggap cukup  oleh  guru  pembimbing,  maka  tugas  mahasiswa  selanjutnya
yaitu melakukan praktik mandiri. Ada  dua  tahapan  yang  harus  ditempuh  oleh  setiap  mahasiswa  dalam
melakukan praktik mandiri, yaitu:
1). Swakelola

Melaksanakan  tugas  pembelajaran  yang  bahan  ajarnya  diberikan  oleh  guru   pembimbing,   sedang
mahasiswa   diberi   kesempatan   untuk   mengelola   secara   penuh,   tetapi   masih   dalam
pengawasan garu pembimbing

2). Swakarsa
Melaksanakan tugas pembelajaran yang bahan ajarnya mahasiswa mencari sendiri dalam  GBPP  penjas
sekolah dasar sesuai dengan kelas dan semester, Mahasiswa diberi kesempatan mengelola secara penuh,
sedangkan pengawasan dari guru pembimbing  tidak ketat.

2. Pelaksanaan praktik persekolahan
Selain tugas pokok bagi mahasiswa adalah mengajar, maka tidak tertutup kemungkinan diberi tugas  tambahan
berupa  penyelesaian  pekerjaan   sekolah   yang   masih   ada   kaitannya   dengan   kegiatan   sekolah,   seperti
administrasi sekolah, perpustakaan, UKS, dan  ekstrakurikuler  serta  kegiatan  lain  yang  menunjang  program
sekolah.

3. Pelaksanaan pembimbingan/monitoring oleh DPL
Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan  DPL  terhadap  mahasiswa  PPL  dilakukan  sejak  proses  Pengajaran
Mikro  sampai  dengan  akhir  pelaksanaan  PPL,  pelaksanaan   tersebut   menurut   Subagyo
(2008: 12)
a. Pembimbingan pada masa persiapan

Di sela-sela pelaksanan  pembekalan,  DPL  diwajibkan  untuk  melakukan  koordinasi  dengan  mahasiswa
bimbingannya guna  memberikan  pengarahan  tentang  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  situasi  dan
kondisi sekolah yang akan ditempati, tata tertib, dan efektifitas pelaksanaam Program PPL.

b. Pembimbingan di lokasi PPL
Minimal sekali dalam seminggu DPL wajib hadir di lokasi untuk mengadakan  monitoring  dan  bimbingan
kepada mahasiswa. Minggu pertama diharapkan DPL lebih sering berkunjung  ke  lokasi  untuk  membantu
mahasiswa dalam menyusun program kerja PPL, sehingga target penyusunan program kerja  telah  tersusun
secara rinci dapat dicapai pada minggu pertama. Permasalahan umum yang dijumpai mahasiswa juga  perlu
mendapat bimbingan DPL, antara lain: koordinasi kegiatan; pembuatan persiapan  mengajar;  motivasi  dan
percaya diri; etika dan tanggung jawab, selain itu DPL juga berperan  sebagai  penghubung  atau  mediator.
Untuk itu DPL harus dapat menjalin kerja  sama  dan  berkomunikasi  yang  efektif  dengan  pihak  sekolah
dalam rangka menunjang tercapainya tujuan PPL secara optimal.
Pembimbingan  yang  dilakukan  oleh   guru   pembimbing   terhadap   mahasiswa   PPL   dilakukan   sejak
mahasiswa  melakukan  observasi  di  sekolah,  praktik  mengajar,  praktik   persekolahan   sampai   dengan
penyusunan laporan.

4. Penyusunan laporan

a. Pada minggu  terakhir  sebelum  mahasiswa  ditarik  dari  lokasi,  laporan  harus  sudah
selesai. Untuk itu penyusunan laporan harus dilaksanakan seawal mungkin;

b. Laporan disusun secara individual sesuai dengan program yang telah dilaksanakan.

C. Tahap Evaluasi

Evaluasi  PPL  memiliki  dua  kepentingan,  yaitu  untuk  kepentingan  penilaian  prestasi   mahasiswa   dan
masukan perbaikan program PPL. Untuk kepentingan penilaian yang pertama, maka  penilaian  prestasi  akademik
mahasiswa adalah sampai seberapa besar tingkat keberhasilan PPL itu terlaksana  dengan  baik.  Sedangkan  untuk
evaluasi pelaksanaan program PPL perlu dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif  oleh  semua
pihak yang terkait.
1. Komponen yang dinilai menyangkut 5 (lima) aspek:

a. Nilai perencanaan pembelajaran dengan bobot  2
b. Nilai proses pembelajaran dengan bobot 3



c. Nilai kemampuan interpersonal dengan bonot 2
d. Nilai praktik persekolahan dengan bobot 2

e. Nilai laporan PPL dengan bobot 1
2. Penilai dan kewenangan penilai

a. Guru pembimbing

1). Memberi  nilai  PPL  yang  mencakup  nilai  perencanaan  pembelajaran  dan  proses
pembelajaran;

2).  Memberikan nilai kemampuan interpersonal dan laporan PPL;
3).  Memberikan nilai praktik persekolahan.

b. Dosen pembimbing
Bersama dengan guru pembimbing memberikan nilai praktik mengajar, praktik
persekolahan dan laporan.

3. Waktu penilaian
Paling lambat tiga  hari  terakhir  pelaksanaan  PPL,  dosen  pembimbing  dan  guru  pembimbing  harus  sudah
melakukan  koordinasi,  sehingga  saat  penarikan  nilai  akhir  sudah  dapat  diserahkan  ke   koordinator   PPL
program studi dengan nilai standar atau nilai kelulusan B.

4. Alur penyerahan nilai

                                        Gambar 2. Alur Penyerahan Nilai PPL

Kesimpulan

Pelaksanaan  PPL  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  yang  bermakna   baik   pada
mahasiswa  dalam  rangka   pengembangan   kompetensinya,   maupun   kepada   sekolah   dan
Universitas Negeri  Yogyakarta  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  perannya  masing-
masing. Oleh karena itu diperlukan  komitmen  yang  tinggi  dari  semua  komponen  yang  terkait
sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, di samping itu perencanaan, dan evaluasi program
harus dirancang secara sistematis dan terpadu.
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