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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Lingkungan Fisik dan Fasilitas Sekolah  

1. Ruang Lingkup 

SMA Negeri 2 Kota Cirebon adalah salah satu Sekolah Rintisan yang bertaraf 

Internasional di kota Cirebon dengan program kegiatan satu tahun yang dituangkan salam 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.  

Dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, yang dapat 

bersaing dengan sumber daya manusia dari Negara lain/luar negeri, sehingga kita dapat 

menjadi bangsa yang mampu untuk membangun Negara yang maju di segala bidang. Dan 

untuk menjadikan SMA Negeri 2 Cirebon lebih baik dari sekolah-sekolah yang lain, baik 

di tingkat nasional maupun internasional.   

 

2. Lokasi  

SMA Negeri 2 Kota Cirebon resmi berdiri berdasarkan SK. Depdikbud No : 

109/SMA/B/III/67 tanggal 1 Januari 1967 dan diresmikan pada tanggal 28 Januari 1967 di 

bangsal SMA Negeri 2 Kota Cirebon.    

Sebelumnya SMA Negeri 2 Kota Cirebon merupakan pembaruan dari SMAN Cirebon 

yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo atau lebih dikenal dengan nama SMAN 1 

Kota Cirebon yang dulu disebut SMA Swagati yang beralamat di Jl. Dr. Cipto 

Mangunkusumo No.1 Kota Cirebon. 

Dilihat dari fisik geografisnya, SMA Negeri 2 Kota Cirebon yang terletak di Jl. Dr. 

Cipto Mangunkusumo No.1 Cirebon merupakan salah satu kawasan pendidikan di Kota 

Cirebon. Letaknya sangat strategis karena berada di pusat kota sehingga jalur transportasi 

menuju SMA Negeri 2 Kota Cirebon begitu sangat mudah. Angkutan kota dari berbagai 

jurusan banyak yang melewati sekolah ini.     
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3. Fasilitas Sekolah  

Sebagai sekolah favorit yang berstandar Internasional di Kota Cirebon, SMA Negeri 2 

Kota Cirebon memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar. Mulai dari ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang wakil 

kepala sekolah, ruang BP/BK, ruang TU, laboratorium, masjid, perpustakaan dan ruang 

baca, ruang kegiatan ekstrakurikuler, ruang multimedia, WC, sampai kantin semuanya 

tersedia dan tertata rapih dan apik.   

 

B. Aktivitas Guru dan Siswa  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh praktikan berkaitan dengan aktivitas guru 

dan siswa di kelas, praktikan mendapatkan hal-hal sebagai berikut :  

1. Aktivitas Guru 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dituntut sebagai fasilitator dan mediator bagi 

siswa dalam rangka students oriented untuk mencapai tujuan sekolah. Aktivitasnya 

antara lain : 

a. Membuka pelajaran dengan melakukan kegitana sebagai berikut :  

- Melakukan Apersepsi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membentuk 

persepsi yang sama pada siswa agar mereka siap untuk menerima materi 

pelajaran. Seperti, memberikan motivasi yang berkaitan dengan materi yang 

akan di ajarkan. 

- Pre Test, kegiatan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dimana 

maksud dari kegiatan ini adalah mengetahui sejauhmana pemahaman siswa 

tentang materi yang akan dipelajari. 

b. Pre Activity, kegiatan ini adalah kegiatan awal untuk memulai materi yang alan 

diajarkan. Seperti melakukan simulasi yang dapat menunjang pemahaman akan 

materi yang diajarakan. 

c. Whilst Activity, kegiatan ini adalah kegiatan inti proses pembelajaran. Guru 

menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi. 

d. Post Activity, hasil proses pembelajaran yang dicapai siswa. Contoh, apabila yang 

diharapkan skill focus itu adalah speaking maka di bagian post activity siswa dapat 

mempraktekan percakapan yang berkaiatan dengan materi. 
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e. Melakukan kegiatan menutup pelajaran dengan meminta siswa untuk mengulas 

kembali apa yang telah dipelajari, bisa dilakukan dengan melakukan post test. 

f. Melakukan evaluasi. 

Selaian kegiatan di dalam kelas, aktivitas guru pun meliputi: 

a. Mengintensifkan pembelajaran di kelas dengan penghematan dan pemanfaatan 

    waktu sebaik-baiknya sehingga target kurikulum tercapai. 

b. Meningkatkan pemantauan belajar siswa di kelas, sehingga tidak ada siswa yang  

    tidak memperhatikan atau keluar tanpa sepengetahuan guru, termasuk selektif   

    dalam mengizinkan siswa yang meninggalkan pelajaran. 

c. Bagi guru yang mendapat tugas sebagai wali kelas dituntut untuk selalu aktif  

    membimbing dan memberikan motivasi terhadap anak didiknya agar mereka  

    disiplin dan selalu meningkatkan prestasinya.      

 

2. Aktivitas Siswa  

Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung aktivitas yang dilakukan siswa adalah :  

a. Menyimak uraian dan penjelasan dari guru 

b. Melakukan tanya jawab 

c. Mengerjakan latihan-latihan soal 

d. Memperagakan simulasi yang dicontohkan guru  

e. Mengerjakan tugas yang diberikan guru 

 

Selain aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas, siswa SMA Negeri 2 

Kota Cirebon juga aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Kegiatan-kegiatan 

yang diikuti diantaranya adalah :  

a. Paskibra     j. KIR (Karya Ilmiah Remaja) 

b. Pramuka     k. Teater SMANDA 

c. Bola voli     l. ESS  

d. Pecinta alam (SMANDAPALA)  m. Karate 

e. Sepak bola (SMANDARAYA)  n. Paduan Suara 

f. Bola Basket    o. SIC 
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g. Softball dan baseball   p. Merpati Putih 

h. Kerohanian    q. Modern Dance 

i. Koperasi Siswa    r. PMR 

 

C. Perencanaan Kegiatan  

Sebelum praktikan melakukan kegiatan belajar mengajar, langkah awal yang harus 

dilakukan penyusun berdasarkan anjuran guru pamong adalah praktikan harus membuat 

rencana pengajaran yang akan dilakukan selama kegiatan PPL diselenggarakan dengan 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus. RPP adalah 

salah satu kelengkapan administrasi yang sangat penting sebagai acuan untuk 

melaksanakan KBM. Setelah rencana dibuat kemudian dikonsultasikan dengan guru 

pamong untuk mendapat persetujuan, apabila terdapat kesalahan maka guru pamong 

memberikan masukan untuk perbaikan dan setelah semuanya benar baru melanjutkan pada 

aktivitas lainnya. 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar  

Praktikan mulai melakukan kegiatan latihan mengajar di kelas pada tanggal 12 

Agustus 2009. Sebelum tanggal tersebut praktikan diharuskan melakukan observasi 

kegiatan belajar mengajar di kelas guru pamong mengajar selama satu minggu dimulai dati 

tanggal 3-8 Agustus 2009, dimana 3 hari observasi sekolah dan 3 hari observasi tentang 

metode guru pamong saat KBM. Dari observasi tersebut praktikan dapat memperhatikan 

metode apa yang guru pamong gunakan dalam KBM, melihat kondisi siswa di kelas dan 

bagaimana minat dan perhatian siswa terhadap KBM di kelas.  

Pada tanggal 6 Agustus 2009 praktikan diminta mengisi kelas untuk memberikan 

materi introduction sekaligus perkenalan identitas praktikan di kelas X-8 dan X-9. 

Praktikan merasa khawatir dan cemas karena diberi amanat untuk masuk kelas pertama 

kali di SMA Negeri 2 Cirebon. Alhamdulillah materi yang dibahas masih diingat benar 

oleh praktikan, ketika praktek berbicara untuk perkenalan dengan metode permainan siswa 

pun merasa antusias. 

Pada tanggal 6 Agustus 2009 praktikan mulai melaksanakan latihan mengajar di kelas 

X-9. Alhamdulillah guru pamong mengawasi praktikan pada saat KBM berlangsung. 

www.endangkurnia.wordpress.com



Laporan Kegiatan PPL SMAN 2 ‘09 5 

Sebelum dan sesudah praktikan melakukan latihan mengajar, praktikan melakukan 

bimbingan kepada guru pamong sehingga hal-hal apa yang kurang dalam penyusunan RPP 

maupun pelaksanaan KBM di kelas dapat dikoreksi dan mendapat panduan yang benar 

untuk melakukan kegiatan latihan mengajar di kelas pada pertemuan berikutnya. Karena 

proses KBM kurang memenuhi persyaratan ujian PPL maka jam mengajar ditambah di 

kelas X-6 dan X-7. 

 

E. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu “Evaluation” dalam buku Essentials Of 

Education Evaluation karangan Edwind and Gerald W. Brown dikatakan bahwa 

evaluasi adalah suatu tindakan atau proses menentukan nilai. Sesuai dengan pendapat 

tersebut maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai sesuatu tindakan atau sesuatu 

proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia 

pendidikan. 

Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan akhir belajar mengajar praktikan melakukan 

evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 

Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh praktikan meliputi evaluasi proses yang 

dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan evaluasi hasil belajar yang 

dilakukan setelah berakhirnya proses kegiatan belajar mengajar.   
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BAB II 

PELAKSANAN PPL KEPENDIDIKAN  

 

1. Tugas Kependidikaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Didalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangam (PPL) yang dilaksanakan di 

SMA Negeri 2 Kota Cirebon, penulis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan 

latihan kegiatan belajar mengajar dengan jadwal sebagai berikut :  

 

No Hari Kelas Jam ke Waktu 

1 Rabu 

X-9 
1 

2 

06.45-07.30 

07.30-08.15 

X-7 
7 

8 

12.15-13.00 

13.00-13.45 

2. Kamis 

X-9 
1 

2 

06.45-07.30 

07.30-08.15 

X-6 
5 

6 

10.15-11.00 

11.00-11.45 

 

Pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, praktikan diawasi oleh guru pamong 

sehingga apabila ada kesulitan yang dialami oleh praktikan guru pamong akan 

memberikan pengarahan supaya dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh praktikan.  

Kegiatan Pembelajaran (KBM) yang dilakukan oleh praktikan pada kelas X-6, X-7, X-

9 yaitu :  

a. Minggu pertama kegiatan PPL adalah observasi kelas. Bertujuan untuk mengetahui 

keadaan kelas, seperti : jumlah siswa, materi yang akan disampaikan, buku referensi, 

serta pengenalan pada siswa. 

b. Minggu ke-2 sampai Minggu ke-4 kegiatan PPL adalah melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar pada materi introduction, making and cancelling appointments dan recount 

text. 

c. Minggu kelima kegiatan PPL adalah evaluasi terhadap KBM yang dilaksanakan seperti 

ulangan harian, pemberian kritik dan saran yang dilakukan oleh siswa dan sesama 

praktikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang 

www.endangkurnia.wordpress.com



Laporan Kegiatan PPL SMAN 2 ‘09 7 

dilakukan oleh praktikan baik penyampaian materi maupun sikap yang dilakukan 

praktikan dalam pemberian materi.  

d. Minggu kelima sampai minggu kedelapan adalah melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar materi narrative text dan Expressing and Respond to Good and Bad News 

dan Congrulate and Compliment .  

e. Minggu kesembilan adalah ujian PPL dengan materi procedure text. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan praktikan dalam melaksanakan KBM yang 

telah dilakukan selama PPL. 

 

2. Tugas Kependidikan di luar Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Kegiatan Upacara Bendera. 

Kegiatan upacara bendera dilaksanakan pada tiap hari senin dengan petugas 

pengibar bendera berasal dari anggota ekstrakurikuler paskibra, paduan suara berasal 

dari anggota ekstrakurikuler paduan suara yang semuanya sudah terlatih sehingga 

dalam kegiatan upacara bendera seluruh petugas upacara dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik.   

Kegiatan upacara bendera ini mempunyai banyak sekali manfaat yang dapat 

diambil oleh para siswa maupun oleh para praktikan. Salah satunya adalah siswa 

maupun praktikan dapat belajar lebih disiplin dan mempunyai jiwa nasionalisme. 

Para praktikan di SMA Negeri 2 Kota Cirebon wajib mengikuti kegiatan upacara 

bendera. Selain  untuk memenuhi nilai, manfaat lain adalah agar para praktikan dapat 

mendekatkan diri dalam lingkungan SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Selain itu juga para 

praktikan dapat menambahkan kedisiplinan pada  diri sendiri. 

 

b. Kegiatan Layanan Perpustakaan  

Kegiatan layanan perpustakaan dilakukan pada saat tidak ada jam mengajar serta 

tidak ada kegiatan piket. Dalam kegiatan ini praktikan berlatih bagaimana memberikan 

layananan perpustakan, memberi identitas buku baru, menata dan memebereskan buku, 

melakukan pendataan buku, data peminjaman buku, tingkat kunjungan siswa dan lain-

lain. 
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c. Kegiatan BP/BK 

Kegiatan BP meliputi kegiatan kesiswaan yang mempunyai masalah ataupun siswa 

yang membutuhkan dorongan atau dukungan dalam kemampuan belajar ataupun dalam 

kehidupan sehari-harinya. Tugas menjadi seorang guru BP sebenarnya cukup berat, 

karena seorang guru BP harus memiliki sifat sabar yang tinggi  dan mempunyai 

karakter yang bisa membuat para siswa nyaman.  

Guru BP harus dapat membaca karakter dari  siswa yang berbeda-beda, dan dapat 

memberikan solusi atau dapat membantu memecahkan masalah yang dimiliki siswa.  

Praktikan juga dapat memberikan saran atau solusi  kepada siswa yang mempunyai 

masalah, sehingga siswa tersebut mampu mengatasi masalah yang dihadapinya . Tentu 

saja itu dilakukan bila para praktikan mendapatkan ijin dari Guru BP yang 

bersangkutan. 

 

d. Kegiatan Piket  

Kegiatan piket yang dimaksud adalah kegiatan piket guru yang dimana guru-guru 

SMA Negeri 2 Kota Cirebon akan dibagi atau diberi jadwal untuk melaksanakan piket. 

Para praktikan PPL juga ikut dilibatkan untuk melaksanakannya dan mempunyai 

tanggung jawab terhadap kegiatan ini.  

Tugas yang dilaksanakan dalam kegiatan piket adalah mengabsen guru-guru yang 

hadir atau guru-guru yang mempunyai jadwal mengajar, mengabsensi kelas para siswa, 

menerima tamu yang datang ke SMA Negeri 2 Kota Cirebon dan menanyakan apa 

keperluannya, serta siap untuk menjadi guru pengganti pada saat ada guru yang 

mengajar tidak hadir, dll. 

Para siswa yang mempunyai keperluan untuk ijin keluar sekolah atau ijin pulang, 

maka siswa tersebut harus ijin terlebih dahulu kepada guru piket yang bersangkutan. 

Jika guru piket tersebut tidak memberi ijin, maka siswa tidak dapat meninggalkan 

sekolah tersebut. 

Kegiatan piket dilaksanakan setiap satu kali dalam satu minggu jadwal atau 

pembagian tugas piket di tentukan oleh koordinator guru pamong atau wakasek 

kurikulum. Dalam kegiatan piket praktikan membantu guru piket sekolah sehingga 

harus datang lebih pagi dari siswa. Selain itu juga melaksanakan kegiatan seperti 
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mendata jumlah siswa yang tidak hadir dalam setiap kelas, membunyikan bel sekolah, 

menerima tamu sekolah, dan lain-lain. 

 

e. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kota Cirebon 

meliputi kegiatan ekstrakulikuler paskibra, pramuka, PMR, paduan suara, bola basket 

dll. Dimana kegiatan tersebut dapat melatih para siswa untuk mempunyai keahlian 

menurut kegiatan ekstrakulikuler yang dipilihnya. Kegiatan ekstrakulikuler ini juga 

dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk masa depannya.  

Para Praktikan wajib mengikuti salah satu dari kegiatan ekstrakulikuler yang 

dilaksanakan tersebut. Bisa saja memilih kegiatan ekstrakulikuler yang disukainya 

ataupun yang menjadi hobi atau bakat yang dimilikinya. Praktikan bisa saja melatih 

atau hanya sekedar menemani atau ikut melakukan kegiatan ekstra tersebut. 
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BAB III 

HASIL PPL KEPENDIDIKAN 

 

Manfaat yang diperoleh selama melaksanakan PPL Kependidikan meliputi beberapa aspek 

yaitu :  

1. Bidang Pengetahuan  

Selama praktikan mengikuti PPL di SMA Negeri 2 Cirebon manfaat yang diperoleh di 

bidang pengetahuan yaitu:  

a. Praktikan dapat menambah wawasan pengetahuan baik teori dan praktek bidang 

disiplin ilmu kependidikan. 

b. Praktikan dapat menambah pengetahuan baik teori dan praktik sesuai dengan program 

studi. 

c. Praktikan dapat mengetahui bagaimana menyusun Rencana Pembelajaran yang efektif  

yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

d. Praktikan mengetahui dan memahami cara kerja di dalam proses kegiatan belajar 

mengajar yang ada dalam suatu instansi pendidikan. 

e. Praktikan mengetahui metode belajar yang harus dilakukan di sekolah rintisan bertaraf 

internasional yang notabene menggunakan bahasa Inggris 90 persen.   

 

2. Bidang Keterampilan 

Manfaat yang diperoleh praktikan dalam bidang keterampilan yaitu : 

a. Praktikan dapat melakukan proses belajar mengajar yang baik sesuai dengan tuntutan 

profesi seorang guru. 

b. Praktikan dapat memperoleh keterampilan dasar dan teknik mengajar. 

c. Praktikan lebih terampil dalam memilih model, metode serta pendekatan pembelajaran 

yang akan digunakan dalam KBM supaya pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

d. Praktikan dapat mengunakan berbagai media pembelajaran yang cocok untuk setiap 

materi yang akan diajarkan. 
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3. Sikap 

Manfaat yang diperoleh dan dirasakan praktikan selama PPL Kependidikan di SMA 

Negeri 2 Cirebon dalam bersikap yaitu : 

a. Praktikan dapat merasakan kebersamaan yang terjalin di dalam kelompok untuk 

menjaga nama baik individu, kelompok, dan almamater universitas.  

b. Praktikan menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan 

setiap kegiatan proses belajar mengajar. 

c. Praktikan dapat mengetahui dan memahami bagaimana menghadapi dan menyikapi 

siswa yang satu dengan siswa yang lain. 

d. Praktikan menjadi seseorang yang lebih disiplin dalam segala hal yang berkaitan 

dengan kependidikan.    
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BAB IV 

PERMASALAHAN 

 

1. Permasalahan  

Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan PPL di SMA Negeri 2 Cirebon 

diantaranya yaitu : 

a. Cara mengajar atau proses belajar mengajar.  

b. Penguasaan kelas. 

c. Pronounciation dan Grammar. 

d. Kurangnya praktek menggunakan bahasa Inggris. 

e. Kekurangsiapan siswa pada saat pergantian jam pelajaran masih banyak siswa yang 

mengerjakan tugas mata pelajaran sebelumnya. 

f. Kurangnya waktu untuk menyampaikan suatu materi.  

 

2. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi 

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para praktikan diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Para praktikan mempelajari dan memahami terlebih dahulu materi yang akan diajarkan 

kepada siswa, sehingga dapat menentukan metode apa yang pas untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Selain itu, praktikan harus berkonsultasi dengan guru pamong sebelum 

mengajar. 

b. Para praktikan harus terlebih dahulu memahami kondisi dan keadaan kelas, sehingga dapat 

menguasai ruang kelas dengan baik. 

c. Praktikan mengecek kamus oxford untuk menentukan cara baca suatu kata sebelum 

mengajar dan praktikan harus mempersiapkan kalimat sebelumnya agar tidak 

ungramatical. 

d. Pada saat mengajar praktikan membiasakan mengajar dalam menggunakan bahasa Inggris 

dan di luar jam pelajaran, praktikan mengajak siswa-siswi untuk bicara bahasa Inggris . 
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e. Praktikan menghimbau kepada siswa yang tertinggal materi pelajaran agar bisa belajar 

dengan temannya yang rajin mengikuti pelajaran, dan diberikan latihan soal-soal.  

f. Dengan tidak menggunakan contoh soal yang panjang ataupun soal-soal latihan yang 

terlalu banyak, dalam memberikan soal atau contoh soal tidak terlalu banyak ditulis di 

whiteboard.    
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BAB V  

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Pendidikan merupakan proses yang sangat menentukan perkembangan individu dan 

masyarakat. Kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari perkembangan pendidikannya. 

Kurikulum berfungsi sebagai alat dalam proses pendidikan di sekolah. Menghadapi berbagai 

tantangan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan guru yang mampu bekerja 

secara professional, modern, berakhlak mulia dan bertanggung jawab dengan dukungan 

kesejahteraan yang memadai dan berada dalam lindungan kepastian hukum. 

Dalam UU Guru dan Dosen (pasal 1 ayat 1) dinyatakan bahwa “Guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, sebelum menjadi seorang guru 

dibutuhkan persiapan-persiapan baik fisik maupun non fisik, moral maupun materil. Dengan 

diadakannya Program Pengalaman Lapangan, diharapkan para mahasiswa sebagai calon guru 

mampu bersikap dan berperilaku layaknya seorang guru yang professional dengan cara 

menjalankan kewajibannya dengan baik. Selama Program Pengalaman Lapangan ini, penulis 

berusaha sebaik mungkin menjalankan segala tugas-tugas yang dikerjakan oleh seorang guru. 

Pada prinsipnya, pendidikan adalah usaha untuk membangun kepribadian dan 

keterampilan peserta didik agar mampu mempertahankan keberadaannya dan mencapai cita-

cita sesuai dengan target yang disusun. Jika pendidikan diartikan lebih khusus, maka 

pendidikan merupakan usaha untuk melanjutkan studi pada pendidikan yang lebih tinggi serta 

mempunyai kecakapan hidup. Untuk itu, target yang direncanakan mata pelajaran 

keterampilan memerlukan kinerja kecekatan (skillful), kecepatan (speedly), dan ketepatan 

(precission). 

Adapun persiapan-persiapan yang penulis lakukan : 

1. Berpenampilan sopan sesuai dengan kode etik guru. 

2. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, penulis terlebih dahulu membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus. RPP adalah salah satu 

kelengkapan administrasi yang sangat penting sebagai acuan untuk melaksanakan KBM. 
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3. Belajar memahami karakter setiap peserta didik untuk menciptakan suasana kelas yang 

kondusif. 

4. Belajar memecahkan setiap permasalahan yang terjadi dikelas. 

5. Memilih metode pembelajaran yang tepat. 

6. Berusaha melakukan interaksi sosial dengan masyarakat lingkungan pendidikan maupun 

masyarakat umum sekitarnya. 

7. Belajar bersifat persuasif, edukatif, dedikatif, ilmiah , dan demokratis. 

Persiapan-persiapan diatas telah dipelajari dan diterapkan oleh penulis secara bertahap 

dalam Program Pengalaman Lapangan. Penulis berusaha semaksimal mungkin melaksanakan 

ketentuan-ketentuan sesuai dengan kode etik guru. Dengan harapan apa yang dipelajari dan 

diterapkan selama PPL bisa menjadi bekal bilamana nanti penulis benar-benar terjun di dunia 

pendidikan sebagai guru yang profesional. 

 

2. Saran 

Pendidik/guru hendaknya menyiapkan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan mental 

siswa secara aktif melalui beragam kegiatan, seperti kegiatan mengamati, 

bertanya/mempertanyakan, menjelaskan, berkomentar, mengajukan hipotesis, mengumpulkan 

data dan sejumlah kegiatan mental lainnya. Guru hendaknya tidak memberikan bantuan secara 

dini dan hendaknya selalu menghargai usaha siswa meskipun hasilnya belum sempurna. 

Dengan cara ini, guru selalu mengupayakan agar siswa terlatih dan terbiasa menjadi pelajar 

sepanjang hayat. 

Melaksanakan PPL di SMA Negeri 2 Cirebon dengan berstandar Sekolah Internasional 

memberikan banyak pengalaman yang tak ternilai bagi penulis, terutama masalah kedisiplinan. 

Banyak kesalahan yang penulis lakukan, namun disamping itu juga banyak masukan dan 

pelajaran  yang diterima. Hal ini sangat membantu dalam membangun kepribadian penulis 

menuju arah yang lebih baik lagi. Tetapi tidak hanya disekolah bertaraf internasional saja yang 

membutuhkan kedisiplinan serta kesungguhan, di sekolah manapun kedisiplinan dan 

kesungguhan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu terapkan dan tanamkan sikap-sikap seorang 

guru yang profesional di sekolah manapun kita berada. 

 

 

www.endangkurnia.wordpress.com


