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PENGERTIAN 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan pendidikan 

dan pelatihan profesional tenaga pendidik (guru) dan tenaga lainnya, sebagai mata 

kuliah yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa IKIP Veteran Semarang. 

Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan calon-calon tenaga pendidik 

atau guru, tenaga kependidikan lain, dan calon pemegang profesi lainnya. PPL 

mencakup Pembinaan dan pelatiahan kemampuan profesional guru dan tugas-tugas 

kependidikan lainnya serta tugas-tugas di luar kependidikan secara terbimbing dan 

terpadu guna memenuhi persyaratan profesi kependidikan dan non-kependidikan. 

KONTRAK KREDIT PPL 

a. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PPL diwajibkan mengontrak 

PPL sebagai mata kuliah dengan bobot seperti tercantum dalam kurikulum. 

b. Mahasiswa yang mengontrak PPL tidak diperkenankan mengontrak mata 

kuliah lain Kecuali Skripsi 

 

PELAKSANAAN PPL KEPENDIDIKAN 

a. Pelaksanaan seluruh kegiatan PPL dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Program Pengembangan Profesi (UPT P3) IKIP Veteran Semarang, 

sedangkan tanggung jawab pengembangan akademisnya dilakukan oleh 

masing-masing Fakultas dan Jurusan. 

b. Kegiatan pelaksanaan PPL secara rinci diatur didalam Pedoman 

Pelaksanaan PPL IKIP Veteran Semarang, sesuai dengan Kebutuhan 

masing-masing program studi yang bersangkutan 

c. Kegiatan PPL kependidikan dilaksanakan selama satu semester yang 

meliputi kegiatan inti yaitu : 

o Observasi 



o Orientasi 

o Adaptasi 

o Pelatihan Menyusun Program dan rencana kegiatan (Seperti : 

Pelatihan Penyusunan Suatu Pelajaran dan Program Kegiatan 

Kependidikan lainnya bagi Guru dan Calon Tenaga lainnya); 

o Latihan Praktek Pelaksanaan Kegiatan Secara Terbimbing dan Mandiri 

(Seperti : Latihan Praktik Penampilan Mengajar dan Membimbing 

siswa, Pengembangan alat pelajaran, Pengelolaan sekolah, dan 

Melaksanakan tugas-tugas kependidikan lainnya bagi calon guru dan 

tenaga kependidikan lainnya). 

d. Khusus untuk pelatihan praktik mengajar bagi para mahasiswa calon guru 

dituntut minimal melaksanakan 16 kali penampilan mengajar pada kelas 

yang bervariasi untuk dapat mengikuti ujian akhir. Sedangkan bagi 

mahasiswa calon tenaga kependidikan dan non-kependidikan 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi yang 

bersangkutan. 

e. Setiap Praktikan mendapat bimbingan dari seorang Guru atau Instruktur 

Pamong dan Dosen Pembimbing. dosen pembimbing bagi praktikan calon 

guru khususnya adalah dosen yang mengajar mata kuliah PBM. 

f. Para dosen pembimbing bertugas membimbing para praktikan dalam hal 

memecahkan masalah-masalah praktikan kependidikan dan non-

kependidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah sesuai dengan tuntutan 

masing-masing bidang studi. 

g. Guru Pamong bertugas membimbing para praktikan dalam hal merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kependidikan 

lainnya bagi para mahasiswa program kependidikan. Sedangkan instruktur 

pamong bertugas membimbing para praktikan dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan praktik non-kependidikan sesuai tuntutan bidang 

studinya masing-masing 

 

 



SYARAT DAFTAR PPL 

Mahasiswa dapat mengikuti PPL apabila memenuhi persyaratan baik akademik 

maupun administratif.  

 Syarat Akademik : 

1. Telah memiliki sekurang-kurangnya 80% dari keseluruhan jumlah SKS 

program studi masing-masing dengan IP minimal 2,00. 

2. Telah lulus semua Mata Kuliah Dasar Keguruan (MKDK) dan semua 

Mata Kuliah Prasyarat untuk mengikuti PPL  

 Syarat Administratif 

1. Harus mengontrak PPL dan tidak diperkenankan mengontrak mata 

kuliah lain kecuali Skripsi 

2. Setiap mahasiswa yang mengontrak PPL harus memperoleh 

persetujuan pembimbing dan ketua Jurusan. 

 


