
SEMESTER GASAL 2016/2017

Tanggal 18 JULI 2016

PEMBEKALAN 

KAJIAN DAN PRAKTIK LAPANGAN (KPL) 

KEPENDIDIKAN



Hakekat KPL

• Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) adalah 
matakuliah yang memberikan wawasan dan 
pengalaman praktis kepada mahasiswa 
kependidikan dan non kependidikan tentang 
kegiatan riil di lapangan sehingga mahasiswa 
memiliki kompetensi yang memadai dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan bidang 
keahliannya



Dasar Hukum KPL : Pedoman
Pendidikan UM

� KPL merupakan bagian dari Kuliah Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

� KPL : Kependidikan dan Non Kependidikan

� Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) KEPENDIDIKAN

� KPL Keguruan (4 sks ; 2 minggu di kampus dan 6 minggu 
di sekolah)

� KPL Non Keguruan (BK, TEP, AP, PLS,PKO) ( 4 sks; 6 
minggu di lokasi)

� Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) PPG

� 16 sks ; 16 minggu di sekolah



PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA KPL

Tahun 

Ajaran

JUMLAH PESERTA KPL

Semester 

Gasal

Semester 

Genap

2013/2014 2.635 746

2014/2015 3.041 663

2015/2016 3.708 762

2016/2017 3.638



JENIS SEKOLAH YANG DIGUNAKAN
SMT GASAL 2016/2017

No Satuan Pendidikan

1 TK/PAUD di Kota Malang dan Blitar 22

2 SD di Kota Malang dan Blitar 32

3 SDLB, SMPLB, SMALB di Kota/Kab Malang 13

4 SMP di Kota Malang 14

5 MA dan SMA di Kota dan Kabupaten Malang 24

6 SMK Di Kota dan Kab. Malang dan Luar

Malang
36

7 Sekolah di Thailand 16

8 Sekolah Indonesia Singapura 1



PROSES KPL

• TAHAP PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN
• Pendaftaran (online)

• Penentuan dan Alokasi PPL II

• Pemilihan lokasi PPL (online)

• Penentuan DP dan GP (oleh Prodi dan Kep. Sekolah)

• TAHAP KPL 1 Di Program Studi

• TAHAP KPL II Di Sekolah/Lembaga Pendidikan



KPL KEPENDIDIKAN

• KPL 1

KPL yang dilaksanakan di kampus untuk 
membekali beragam kompetensi yang diperlukan 
mahasiswa agar siap melaksanakan KPL II di 
sekolah/lembaga pendidikan tempat latihan.

• KPL 2

Tahap lanjutan dari KPL I yang dilaksanakan di 
sekolah/lembaga latihan untuk mengembangkan 
kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan 
praktik pembelajaran/pendidikan secara riil dan 
utuh dalam kerangka Lesson Study.



No KEGURUAN NON KEGURUAN

1 Memiliki penguasaan terhadap isi mata 

pelajaran, dan mampu 

mengembangkan perangkat 

pembelajaran sesuai dengan SK/KI dan 

KD; 

Memiliki kemampuan dalam

menganalisis permasalahan dilapangan

2 Memiliki kemampuan reflektif melalui 

pembelajaran sejawat dan Lesson 

Study dalam rangka meningkatkan 

kinerja secara berkelanjutan; serta 

Memiliki kemampuan menyusun

rencana/program/strategi pemecahan

masalah

3 Memiliki sikap dan perilaku yang 

profesional sebagai calon guru. Adapun 

Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar PPL I dapat dilihat pada Lampiran 

1.

Memiliki sikap dan perilaku yang profesional 

sebagai calon tenaga bidang

pendidikan/kepelatihan

Tujuan KPL 1



No KEGURUAN NON KEGURUAN

1 Pengarahan umum pelaksanaan KPL (di 

Tingkat Universitas/Fakultas/Prodi)

Observasi lapangan

2 Identifikasi KI dan KD yang akan 

diajarkan di KPL II

Mencari model perangkat pembelajaran

yang digunakan olehn GP

• Pengarahan umum pelaksanaan KPL (di 

Tingkat Universitas/Fakultas/Prodi)

• Pembekalan materi KPL 1 di Prodi 

masing-masing

3 Penyusunan perangkat pembelajaran 

untuk pembelajaran sejawat, serta 

Menyusun Program

4 Praktik pembelajaran sejawat dan 

latihan Lesson Study.

Diskusi dan evaluasi program

Kegiatan KPL 1



YANG HARUS DIPERSIAPKAN 

• Mental untuk menjadi Guru/tenaga
bidang pendidikan

• Sikap ( tutur kata dan penampilan 
diri) dan perilaku

• Kompetensi bidang studi
• Kompetensi pedagogik

“Persiapkan sejak hari ini”



Pelaksanaan KPL Keguruan Semester Gasal 
2016/2017

� Pelaksanaan KPL I

� KPL I merupakan syarat bagi KPL II

� DP KPL I bisa berbeda dengan DP KPL II

� setiap 12—15 mahasiswa dibimbing satu DP KPL I

� dilaksanakan dalam kerangka lesson study (LS)



Pelaksanaan KPL Keguruan Semester Gasal
2016/2017

• Nilai KPL I dan KPL II oleh DP � online

• Nilai KPL dari sekolah (GP & KEPSEK) � online 

• Jika Nilai KPL belum sesuai dengan harapan/kinerja anda, silahkan dicek (bisa jadi
ada nilai dari DP/GP/Sekolah yang belum masuk)

• Petunjuk Pelaksanaan KPL dan Instrumen KPL ada dalam Juklak Edisi 2014 yang 
dapat diunduh di website ppl.um.ac.id

• Segala macam informasi terkait KPL lihat website ppl.um.ac.id



Langkah-langkah 
Identifikasi KI/KD 

• Di tiap lokasi KPL II dipilih satu orang sebagai Ketua dan wakil ketua 

• Ketua/Wakil ketua memimpin koordinasi mekanisme untuk identifikasi KI/KD ke kesekolah

• Ketua/Wakil ketua kelompok menghubungi pihak sekolah tempat KPL (Koordinator KPL di 
sekolah, biasanya Wakil Kepsek bidang Kurikulum) untuk menentukan jadwal bertemu dengan 
Guru Pamong (GP). Berdasar kesepakatan dengan kepala sekolah, Identifikasi KI/KD 
dilakukan tanggal 19 Juli 2016. Khusus SMKN 02 Blitar dilakukan tanggal 19 Juli Jam 09.30

• Pada waktu yang telah ditentukan, masing-masing mahasiswa menemui GP untuk 
mengidentifikasi jenjang kelas yang akan diajar, dan mapel serta KI/KD yang akan 
diajarkan pada saat KPL II.

• Jika diperkenankan, mahasiswa dapat memfotocopy Program Semester, RPP, LKS, Bahan 
Ajar dan lain-lain yang dibuat GP.

• Menginformasikan hasil pertemuan dengan GP kepada DP KPL I.



Teknis Pelaksanaan PPL I

• Berdasarkan KI/KD yang diperoleh dari GP, mahasiswa mengembangkan
perangkat pembelajaran lengkap (RPP, bahan ajar, media, instrumen
evaluasi) di bawah bimbingan DP KPL I. Jumlah perangkat pembelajaran
yang dikembangkan minimal 2 perangkat.

• Perangkat pembelajaran yang sudah disusun difotocopy, lalu diserahkan
kepada DP KPL I untuk dinilai.

• Setiap mahasiswa melakukan praktik pembelajaran sejawat (peer-teaching) 
minimal 2x (termasuk latihan Lesson Study bagi mahasiswa yang ditunjuk
sebagai guru model)

• Setiap kelompok mahasiswa pada KPL I melakukan minimal 1x praktik
Lesson Study.

• Instrumen Lesson Study dapat diunduh di web ppl.um.ac.id



Penilaian KPL I

• Penilaian KPL I dilakukan oleh DP KPL I

• Komponen Penilaian KPL I mencakup : 

• S1 : Penyusunan Perangkat Pembelajaran
(RPP, materi, media, evaluasi) 

• S2 : Kemampuan Praktek Mengajar (Unjuk Kerja)

• S3 : Sikap selama Pelaksanaan KPL I 

• S1, S2, dan S3 tidak boleh kosong (nol)

NP1 =   (2.S1 + 3.S2 + S3)
6



Lain-lain (1)

• P4L-LP3 telah menetapkan 1 mahasiswa pada tiap kelompok (per sekolah
per gelombang) sebagai Ketua kelompok atau contact person (CP). Jika 
kelompok ingin memilih sendiri ketuanya, dipersilahkan 

• CP bertanggung jawab sebagai penghubung antara P4L-LP3 dengan DP 
KPL, pihak sekolah, dan mahasiswa peserta KPL

• Mahasiswa yang no HP-nya berubah/berbeda dengan yang ditulis pada
saat pendaftaran harap segera lapor ke LP3

• Harap HP setiap peserta KPL selalu aktif karena sewaktu-waktu CP akan
menghubungi Anda untuk melakukan koordinasi.

• Harap hadir setiap hari sesuai jadwal KPL I yang ditetapkan LP3 atau
sesuai kesepakatan dengan DP KPL I. Jangan lupa tanda tangan
presensi.



Lain-lain (2)

Khusus untuk Ketua kelompok atau Contact Person (CP)

• Setelah acara Pembekalan KPL I ini selesai, CP segera mengkoordinir kelompoknya untuk 
menentukan jadwal ke sekolah 

• CP harus mengambil surat pengantar ke sekolah di P4L-LP3

• CP wajib segera berkunjung ke sekolah menemui Guru Koordinator KPL untuk 
berkoordinasi terkait waktu (hari, jam), tempat, dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan 
identifikasi KI/KD

• Kehadiran ke sekolah harus tepat waktu. Jika disepakati pukul 09.00, harus sudah 
siap di sekolah sebelum pukul 09.00. Ketua kelompok wajib melaporkan mahasiswa 
yang tidak tertib/terlambat kepada Kepala P4L

• CP menyerahkahkan surat perihal Identifikasi KI/KD dari Kepala P4L-LP3 ke Guru 
Koordinator KPL di Sekolah

• Apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, mahasiswa CP harap 
segera menghubungi P4L - LP3 atau Tim Pengembang P4L



Tim P4L-LP3 UM

1 Dr. Endang Sri Andayani Kapus P4L 08125275298

2 Dra. Nur Hanifah, M.Pd PGSD/PAUD 085649599888

3 Dr. Heny Kusdiyanti, MM FE 081559927770

4 Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd FS 08123455319

5 Drs. Hadi Soekamto, SH., M.Pd, M.Pd FIS 081805067447

6 Dr. Asim FIK 082332977785

7 Dr. Suarsono Rahardjo FMIPA 081230269307

8 Drs. Budi Rahardjo, MT FT 081334700450

9 Iman Gunawan, M.Pd FIP 081330306700



Lain-lain

• Untuk Prodi Pendidikan Seni dan Desain, wajib 
hadir:

Tanggal: 20 Juli 2016 

Tempat : Aula E6 Lantai 2

Pukul : 07.30 - Selesai

Acara   : Pembekalan KPL oleh Prodi



LESSON STUDY – KPL I



Lesson Study di KPL I

• Lesson Study merupakan suatu pendekatan 
peningkatan kualitas pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh guru secara kolaboratif

• Langkah : 
• Plan (perencanaan pembelajaran)

• Do (pelaksanaan dan pengamatan pembelajaran)

• Reflection (refleksi pembelajaran)

• Di KPL I, tiap kelompok mahasiswa (1 DP) 
wajib melaksanakan LS minimal 1 kali



Tahap Plan

Langkah:

• Tentukan yang akan menjadi guru model, 
murid, observer, moderator, dan notulis

• Secara kolaboratif (guru model, teman
sejawat, dan Dosen Pembimbing PPL 
I)menyusun perangkat pembelajaran. 
Perangkat yang dimaksud meliputi RPP, bahan 
ajar, media pembelajaran, dan alat evaluaasi

• Menyiapkan instrument LS (bisa diunduh di 
ppl.um.ac.id



MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SECARA 
KOLABORATIF (PLAN)



MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SECARA 
KOLABORATIF (PLAN)



Tahap Do

• Tiap peserta KPL I memainkan peran sesuai yang 
telah direncanakan di awal (sebagai guru, murid, 
atau observer)

• Ketika guru model melaksanakan pembelajaran, 
Observer mengamati proses pembelajaran (fokus 
perhatian kepada perilaku belajar siswa di kelas 
(meliputi aktivitas dalam berpikir, belajar, 
berpartisipasi, dan berperilaku). Hasil observasi
direkam dalam instrument LS (Instrumen Observasi
Pembelajaran)

• Observer “dilarang keras” untuk membantu, 
intervensi, atau mengganggu siswa dan guru model 
selama kegiatan pembelajaran



MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN 
PENGAMATAN (DO) 



MELAKSANAKAN PENGAMATAN (SEE) 



MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAMATAN (SEE)



MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAMATAN (SEE)



Aspek-Aspek Pembelajaran yang perlu diamati!

1. Kapan siswa mulai berkonsentrasi?

2. Kapan siswa mulai tidak berkonsentrasi?

3. Aspek pembelajaran apa yang dapat dipetik manfaatnya 
oleh guru/pengamat?

a. Apa kegiatan siswa pada waktu berkonsentrasi?

b. Apa yang menarik siswa sehingga berkonsentrasi?

c. Mengapa dan bagaimana meningkatkannya?

a. Apa kegiatan siswa ketika tidak berkonsentrasi?

b. Apa yang menyebabkan siswa tidak berkonsentrasi?

c. Mengapa dan bagaimana mengatasinya?



Tahap Reflection 

• Moderator memimpin diskusi dengan dibantu oleh notulen

• Urutan diskusi:

• Guru model menceritakan pengalaman mengajarnya

• perasaan guru model sebelum, saat, dan setelah melaksanaan pembelajaran 
(open class);

• alur skenario atau langkah pembelajaran � yang berhasil dan tidak berhasil 
dilaksanakan;

• Penilaian terhadap keberhasilan pembelajaran yang dilakukan

• Observer menyampaikan informasi/data hasil observasi untuk menjelaskan 
bagaimana siswa berpikir, belajar, berpartisipasi, dan berperilaku

• Mendiskusikan bagaimana agar siswa bisa konsentrasi

• Mengidentifikasi aspek pembelajaran yang bermanfaat

• Revisi skenario pembelajaran jika akan digunakan di kelas lain

• Peserta diskusi (peserta KPL I) menemukan good practices dari praktik Lesson Study 
yang diikutinya



MELAKSANAKAN KEGIATAN REFLEKSI



MELAKSANAKAN KEGIATAN REFLEKSI 



MELAKSANAKAN KEGIATAN REFLEKSI 



Komentar observer:
1) Difokuskan pada aktivitas belajar siswa bukan 

pada langkah-langkah mengajar yang dilakukan 
guru.

2) Setiap masalah yang diungkapkan harus disertai 
bukti riil, misal dengan menyebut nama siswa 
dan momen kejadiannya.

3) Disampaikan secara santun, jujur dan penuh 
respek (tepa salira)

4) Hindari kritik pada guru yang berlebihan dan 
perbanyak pujian.

• Prinsipnya setiap observer harus menyampaikan 
komentar sebagai ucapan terima kasih kepada 
guru model.



MODERATOR

• Moderator harus dapat mengupayakan terjadinya diskusi 
yang interaktif, menyenangkan, dan mengaktifkan 
semua peserta.

• Moderator harus jeli untuk mengangkat masalah diskusi 
dari komentar observer yang menarik dan penting untuk 
didiskusikan secara lebih mendalam, dengan 
memintakan komentar pada observer yang lain. 
Misalnya dengan meminta apakah fakta yang sama? apa 
penyebanya? dan bagaimana alternatif solusinya.

• Moderator (juga sebagai observer) disarankan juga 
menyampaikan komentar.

• Di akhir diskusi moderator tidak perlu menyimpulkan 
hasil diskusi, tetapi diperkenankan menyampaikan 
ringkasan topik-topik menarik dari komentar peserta 
yang didiskusikan



GURU MODEL

1. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang sudah
direncanakan

2. Sebelum memulai pembelajaran menyampaikan
kepada peserta didik tentang kehadiran
pengamat

3. Membagikan nomor dada

4. Pada akhir pembelajaran membagikan angket
kepada peserta didik (jika dianggap perlu)

5. Mengikuti kegiatan refleksi

6. Mempersiapkan pembelajaran selanjutnya



OBSERVER

1. Memasuki kelas bersamaan dengan guru pengajar
2. Pengamatan difokuskan pada kegiatan belajar siswa
3. Mengisi format pengamatan
4. Tidak meninggalkan kelas selama proses pembelajaran
5. Tidak diperkenankan berbicara sesama pengamat
6. Tidak diperkenankan berbicara dengan guru/dosen pengajar
7. Tidak melakukan kegiatan yang menggangu proses 

pembelajaran
8. Tidak membantu guru dalam kegiatan mengajarnya
9. Mengikuti kegiatan refleksi


