
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian 

Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) adalah tahapan pertama dalam Pengenalan 

Lapangan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan, yang dilaksanakan pada semester ketiga 

atau keempat. Sebagai tahap pertama, setelah PLP I akan dilanjutkan dengan Pengenalan 

Lapangan Persekolahan II (PLP II) pada semester yang lebih tinggi. 

 

B. Tujuan 

PLP I dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk 

kegiatan di sekolah sebagai berikut: 

1. Pengamatan kultur sekolah, meliputi : 

a. Pengkondisian lingkungan sekolah 

b. Visi misi sekolah 

c. Kegiatan ceremonial di sekolah 

d. Penanaman karakter peserta didik 

2. Pengamatan manajemen sekolah, meliputi : 

a. Kurikulum (Perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian/evaluasi) 

b. Kesiswaan (Pengembangan potensi peserta didik seperti kegiatan Kokurikuler, 

Kurikuler, dan Ekstra kurikuler) 

c. Personalia (Struktur Organisasi Sekolah) 

3. Pengamatan Kompetensi Pendidik, meliputi : 

a. Kompetensi pedagogic 

- Pemahaman Pada Peserta Didik 

- Kemampuan Merancang pembelajaran, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran 

- Pengkondisian pembelajaran  

b. Kompetensi kepribadian 

- Pengoptimalan Karakter diri Pendidik 

c. Kompetensi professional 

- Penguasaan Materi 

- Penguasaan TIK 

- Penguasaan Kompetensi Dasar 



d. Kompetensi sosial 

- Kemampuan interaksi pendidik dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya 

C. Ruang Lingkup 

Inti dari kegiatan PLP I adalah aktivitas observasi, analisis dan penghayatan langsung terhadap 

kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai 

lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. 

D. Capaian Pembelajaran dan Beban Belajar 

Untuk memperkuat kompetensi pemahaman peserta didik, dan pembelajaran yang mendidik, 

dan untuk membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik, setelah mengikuti kegiatan PLP 

I para mahasiswa diharapkan memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan Kultur Sekolah 

2. mendeskripsikan Manajemen Sekolah 

3. mendeskripsikan Kompetensi Pendidik 

PLP I memiliki beban belajar paling sedikit 1 (satu) sks dalam bentuk praktik lapangan. 

Alokasi waktu untuk melaksanakan PLP I adalah 16 x 170 menit per semester. Ada 2 (dua) 

alternatif untuk pelaksanaan PLP I, yaitu sistem blok dan sistem non blok. Pada sistem blok, 

beban belajar 1 sks dapat diselesaikan dalam 8 (delapan) hari dengan masing-masing 6 (enam) 

jam per hari (1 jam = 60 menit). Dari 8 (delapan) hari tersebut, 25% atau sekitar 2 (dua) hari 

proses pembelajaran dilaksanakan di kampus untuk memberikan orientasi dan pembekalan 

mahasiswa. Sedangkan 75% atau 6 (enam) hari proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah 

mitra untuk melakukan observasi. Pada sistem non blok, beban belajar 1 sks dapat diselesaikan 

dalam 16 (enam belas) kali pertemuan masing-masing 170 menit. Dari 16 (enam belas) 

pertemuan tersebut, 25% atau 4 (empat) kali pertemuan proses pembelajaran dilaksanakan di 

kampus untuk memberikan orientasi dan pembekalan mahasiswa. Sedangkan 75% atau 12 (dua 

belas) kali pertemuan proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah mitra untuk melakukan 

observasi. 

E. Sistem Pembimbingan 

1. Mahasiswa peserta PLP I dibimbing oleh dosen pembimbing PLP I. 

2. Satu dosen pembimbing PLP I paling banyak membimbing 8 (delapan) orang 

mahasiswa PLP I. 

3. Dosen pembimbing PLP I melakukan pembimbingan secara intensif, baik secara tatap     

muka maupun melalui media komunikasi lainnya. 

4. Dosen pembimbing PLP I melakukan pembimbingan paling sedikit 1 (satu) kali 

bimbingan di sekolah mitra. 



5. Proses pembimbingan ditekankan pada identifikasi permasalahan dan hambatan yang 

dihadapi mahasiswa serta saran untuk solusi. 

F. Sistem Penilaian 

1. Komponen dan bobot penilaian PLP I terdiri dari : 

a. Kehadiran di kampus dan sekolah 10% 

b. Laporan pelaksanaan PLP I 50% 

c. Presentasi laporan PLP I 40% 

2. Penilaian dilakukan dengan menggunakan contoh format yang telah disediakan 

(terlampir); 

3. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing PLP I sesuai dengan komponen dan bobot 

penilaian yang ditentukan. 

4. Batas lulus (passing grade) PLP I paling rendah B (76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran-lampiran 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I 

LEMBAR PENGAMATAN 

(Untuk Mahasiswa) 

Kultur Sekolah 

Petunjuk : 

1. Lembar ini untuk mencatat hasil pengamatan setelah melaksanakan PLP I, pada kegiatan  

Kultur Sekolah 

2. Lembar ini untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembiasaan yang terjadi di sekolah 

tempat pelaksanaa PLP I, yang dapat membangun sikap (karakter) bagi warga sekolah 

3. Mohon memberi tanda centang (√) pada kolom di bawah Ya atau Tidak (Jika Ya termasuk 

Baik  atau Kurang) 

4. Hasil dari observasi ini menjadi acuan laporan untuk dideskripsikan dan dikembangkan. 

 

Tanggal Pengamatan : ..............……………………………………………………… 

Nama Sekolah  : ..............……………………………………………………… 

 

NO 

 

Aspek Pengamatan 

Katerlaksanaan  

Deskripsi Ya Tidak 
Baik Kurang 

 

 

1. a 

Ada sarana prasarana pemberian motivasi 

bagi peserta didik ( tempat cuci tangan, 

pamfllet ajakan baik) 

    

Penerapan seragam bagi peserta didik     

Terciptanya kenyamanan   pada   ruang 

ruang belajar 

    

 

1. b 

Ada Visi Misi sekolah     

Ada sosialisai visi misi melalui media di 

beberapa lokasi sekolah 

    

 

 

1. c 

Dilakukanya upacara bendera     

Dilakukannya peringastan Hari Besar 

Nasional 

    

Ada pembiasaan penyambutan bagi 

peserta didik 

    

 

 

1.d 

Ada tauladan dari guru     

Ada anjuran   Hidup   bersih   melalui    

media    dan tauladan 

    

Ada anjuran penegakkan   disiplin   melalui   

media dan tauladan 

    

Ada anjuran 3S (Senyum, Sapa, Salam)     

 

Uraian/Deskripsi Kultur Sekolah 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Mahasiswa, 

 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I 

LEMBAR PENGAMATAN 

(Untuk Mahasiswa) 

Manajemen Sekolah 

Petunjuk : 

1. Lembar ini untuk mencatat hasil pengamatan setelah melaksanakan PLP I, pada 

kegiatan Manajemen Sekolah 

2. Lembar ini untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan manajemen di sekolah tempat 

pelaksanaa PLP. 

3. Mohon memberi tanda centang (√) pada kolom di bawah Ya atau Tidak (Jika Ya 

termasuk Baik atau Kurang) 

4. Hasil dari observasi ini menjadi acuan laporan untuk dideskripsikan. 

 

Tanggal Pengamatan : ..............……………………………………………………… 

Nama Sekolah  : ..............……………………………………………………… 

 

NO 

 

Aspek Pengamatan 

Katerlaksanaan  

 

Deskripsi 

Ya Tidak 
Baik Kurang 

 

2.a 

Ada RPP yang dibuat guru     

Dilaksanakannya RPP oleh Guru     

Ada penilaian oleh guru     

 

 

2.b 

Ada kegiatan korikuler     

Ada kegiatan Kurikuler     

Ada kegiatan Ekstra kurikuler     

Ada pembinaan pada kegiatan 

ekstrakurikuler 

    

Ada jadwal pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler 

    

 

 

2.c 

Ada Struktur Bagan Struktur 

Organisasi Sekolah 

    

Ada deskripsi tugas untuk masing- 

masing komponen 

organisasi 

    

 

Uraian/Deskripsi Kultur Sekolah 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Mahasiswa, 

 

…………………………… 



Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I 

LEMBAR PENGAMATAN 

(Untuk Mahasiswa) 

Kompetensi Pendidik 

Petunjuk : 

1. Lembar ini untuk mencatat hasil pengamatan setelah melaksanakan PLP I, pada 

kegiatan pengamatan kompetensi Pendidik 

2. Lembar ini untuk mengidentifikasi Kompetensi Pendidik di sekolah tempat pelaksanaa 

PLP. 

3. Mohon memberi tanda centang (√) pada kolom di bawah Ya atau Tidak (Jika Ya 

termasuk Baik atau Kurang) 

4. Hasil dari observasi ini menjadi acuan laporan (bisa dikembangkan) untuk 

dideskripsikan. 

 

Tanggal Pengamatan : ..............……………………………………………………… 

Nama Sekolah  : ..............……………………………………………………… 

 

NO 

 

Aspek Pengamatan 

Katerlaksanaan  

 

Deskripsi 

Ya Tidak 

Baik Kurang 

 

 

 

 

3.a 

Guru memahami kondisi peserta didik     

Pelaksanaan RPP memperhatikan 

kebutuhan peserta didik 

    

Evaluasi/penilaian dilakukan secara 

objektif 

    

Guru mampu mengkondisikan peserta 

didik selama proses pembelajaran 

berlangsung 

    

3.b Guru memberikan tauladan bagi 

peserta didik 

    

3.c Guru menguasai materi pembelajaran     

Guru memahami Kompetensi yang 

dikembangkan bagi peserta didiknya 

    

Guru menerapkan TIK     

 

Uraian/Deskripsi Kultur Sekolah 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Mahasiswa, 

 

…………………………… 



LEMBAR PENILAIAN 

PRESENTASI LAPORAN PLP I 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

4 3 2 1 

1 Sistematika Presentasi     

2 Penggunaan Bahasa     

3 Ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi     

4 Kemampuan mempertahankan dan 

menanggapi pertanyaan atau sanggahan 

    

 

 

𝑁𝐼𝐿𝐴𝐼 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

16
𝑥 100 

 

 

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN 

No Aspek yang dinilai Kriteria Skor 

1 Sistematika 

presentasi 

Materi presentasi disajikan secara runtut dan 

sistematis 

4 

Materi presentasi disajikan secara runtut tetapi 

kurang sistematis 

3 

Materi presentasi disajikan secara kurang 

runtut dan tidak sistematis 

2 

Materi presentasi disajikan secara tidak runtut 

dan tidak sistematis 

1 

2 Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan sangat mudah 

dipahami 

4 

Bahasa yang digunakan cukup mudah 

dipahami 

3 

Bahasa yang digunakan agak sulit dipahami 2 

Bahasa yang digunakan sangat sulit dipahami 1 

3 Ketepatan intonasi 

dan kejelasan 

artikulasi 

Penyampaian materi disajikan dengan intonasi 

yang tepat dan artikulasi/lafal yang jelas 

4 

Penyampaian materi disajikan dengan intonasi  

yang agak tepat dan artikulasi/lafal yang 

agak jelas 

3 

Penyampaian materi disajikan dengan intonasi 

yang kurang tepat dan artikulasi/lafal yang 

kurang jelas 

2 

Penyampaian materi disajikan dengan intonasi      

yang tidak tepat dan artikulasi/lafal 

yangctidak jelas 

1 



4 Kemampuan 

mempertahankan dan 

menanggapi pertanyaan 

atau sanggahan 

Mampu mempertahankan dan menanggapi 

pertanyaan/sanggahan dengan arif dan 

bijaksana 

4 

Mampu mempertahankan dan menanggapi 

pertanyaan/sanggahan dengan cukup baik 

3 

Kurang mampu mempertahankan dan 

menanggapi pertanyaan atau sanggahan 

dengan baik 

2 

Sangat kurang mampu mempertahankan dan 

menanggapi pertanyaan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT LAPORAN PLP 

(Ukuran Kertas : A4, Times New Roman, Font Size 12) 

COVER DEPAN 

 

LAPORAN 

PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) 1 

DI (NAMA SEKOLAH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok: 

1. Nama (NIM) 

2. Nama (NIM) 

3. Nama (NIM) 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

TAHUN 

 

 

 

 

 



LEMBAR PENGESAHAN 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Laporan PLP I atas nama Amalia, NIM 198020, (sebutkan semua nama dan nim 

anggota kelompok) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Psikologi dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah disetujui oleh : 

 

 

 

Sidoarjo, ……………… 2023 

 

Dosen Pembimbing Lapangan 

 

 

 

(Nama DPL PLP) 

NIK……….. 

 

 

Mengetahui 

Ka. Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris 

 

 

(Nama Kaprodi) 

NIK……….. 

Mengetahui 

Kepala Sekolah …… 

 

 

 

(Nama Kepala Sekolah) 

NIP……….. 

 

 

Mengesahkan 

Dekan FPIP 

 

 

 

Dr. Akhtim Wahyuni, M. Ag. 

NIK. 202200 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Tujuan Pelaksanaan PLP 1 

3. Manfaat Pelaksanaan PLP 1 

 

BAB II PENYAJIAN LAPORAN 

Pada bab ini mahasiswa mendeskripsikan tentang: 

1. Kultur Sekolah (Kelompok) 

- Hasil pengamatan kultur sekolah dilaporkan secara berkelompok 

2. Manajemen Sekolah (Kelompok) 

- Hasil pengamatan manajemen sekolah dilaporkan secara berkelompok 

3. Kompetensi Pendidik (Individu) 

- Menjabarkan tentang 4 kompetensi pendidik yang harus dimiliki oleh guru 

secara garis besar dalam satu paragraph. 

- Menggambarkan hasil pengamatan masing-masing mahasiswa tentang 

kompetensi guru dimana plp 1 dilaksanakan secara garis besar (deskripsi 

tentang hasil pengamatan masing-masing anggota kelompok secara detail 

dicantumkan pada lampiran dengan memberikan identitas (nama, Nim, Prodi) 

mahasiswa) 

 

BAB III PENUTUP 

1. Kesimpulan 

2. Saran 

 

Lampiran 

 Data dari hasil lembar pengamatan kelompok dan individu 

 Dokumentasi Foto saat pelaksanaan PLP 1 




