


ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini bertujuan untuk
:nemberikan pelatihan kepada guru pamong untuk meningkatkan kualis
rel aksanaan Praktik Pengalaman Lapan gan (PPL).

Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode

ceramah, demontrasi langsung dipraktikkan oleh peserta, serta tanya jawab.

\letode ceramah digunakan untuk menyampaikan pengetahuan secara umum
:entang konsep PPL dan proses pembimbingan yang dilakukan oleh guru

3among ketika pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), yang

neliputi: menulis refleksi, alternatif strategi pembimbingan PPL. observasi

sekolah dan kelas, praktik mengajar terbimbing, praktik mengajar mandiri,
rraktik mengajar di sekolah, penilaian hasil PPL dan menysun rencana tindak
ianlut.

Demontrasi digunakan untuk memberikan keterampilan langsung

nengenai proses pembimbingan para praktikan. Tanya jawab digunakan

-rntuk melengkapi hal-hal yang belum terakomodasi oleh kedua metode di
.:.tas. Pelatihan ini melibatkan para guru pamong di SMP Lab. Percontohan
t-PI dan para praktikan.

Hasil pelatihan guru pamong ini dapat dinyatakan berhasil. Hal ini
Japat dilihat dari: (1) kehadiran peserta sesuai dengan target yaitu 92oA (2)

:rasil pelatihan dinyatakan sangat baik. (3) Peserta sangat antusias mengikuti
:elatihan yang dilihat dari keseriusan mengikuti pelatihan.

fata Kunci: Pelatihan, Guru Pamong, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
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BAB IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan pelatihan guru pamong untuk meningkatkan

kualitas pelaksanaan PPL dapat disimpulkan bahwa peran guru pamong

sangatlah penting bagi peningkatan kualitas pelaksanaan PPL, sedangkan

tugas seorang guru (praktikan) meliputi merencanakan, mengaktualisasikan,

dan mengevaluasi apayafigdirencanakan dalam proses pengajaran di kelas.

Perencanaan pembelajaran diperlukan untuk memberikan arah bagi

pencapaian tujuan belajar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

proses pembimbingan PPL yang dilakukan, antara lain:

1. Dalam mengaktualisasikan proses pembelajaran, seorang guru

pamong harus mempunyai bekal materi yang cukup serla harus

mempunyai kemampuan dalam mengelola kelas.

2. Seorang gwu pamong harus memiliki kesabaran dalam membimbing

praktikan yang mempunyai karakter yang berbeda.

3. Seorang guru pamong harus dapat menggunakan strategi yang tepat

sehingga praktikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan terkait hasil pelatihan

di atas adalah:

1. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi dirinya

karena tidak semua hal yang ada di sekolah dipelajari di bangku

kuliah. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan berlatih
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2.

mengaiar (ryicro teaching) dengan tentan se.lawat sehingga dapat

mengasah kompetensi yang dimiliki. Selain itu, karena tugas guru

tidak hanya mengajar, mahasiswa .ir-rga diharapkan lebih aktif dalam

memahami karakter siswa dan administrasi yang ada di sekolah.

Guru pamong diharapkan mampu memberikan masukan yang

maksimal kepada mahasiswa praktikan dalam melakukan tugas-tugas

PPL. Dengan berbagi pengalaman kepada mahasiswa guru dapat

memberikan kontribusi yang baik sebagai bekal mahasiswa untuk

mendapatkan kompetensi yang baik.

Dosen pembimbing diharapkan lebih aktif dalam memberikan

bimbingan kepada mahasiswa peserta PPL. Peran dosen pembimbing

menjadi penting untuk memberikan arahan sebelum, saat dan setelah

mahasiswa melakukan PPL.

Teman sejawat diharapkan dapat bekerja sama dengan baik sesama

anggotanya. Saling melengkapi dan memotivasi antar sesama anggota

PPL akan memberikan hasil yang baik dalam penyelenggaraan PPL.

LPTK diharapkan lebih aktif dalam memberikan arahan kepada dosen

pembimbing. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa dosen yang baru

ditunjuk menjadi dosen pembimbing yang masih belum memahami

prosedur penyelenggaraan PPL.
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