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BAB II  

PELAKSANAAN KEGIATAM PKM  
  

  

1. Tahap Observasi  

  

1. Pengertian Obsevasi  

Observasi adalah serangkaian kegiatan yang di programkan dalam PKM 

yang memungkinkan mahasiswa calon guru mengenal dengan baik 

lapangan yang kelak akan menjadi tugasnya dalam kaitannya dengan PKM 

PGSD, yang dimaksud lapangan adalah SD dengan segala aspeknya, baik 

yang berupa aspek fisik, administrasi mapun aspek akademik dan social.  

2. Tujuan dan Manfaat  

Sesuai dengan hakekat dan misi yang diemban sebagaiman telah 

diungkapkan. Secara umum pengenalan lapangan bertujuan untuk 

mengakrabkan mahasiswa calon guru dengan sekolah yang kelak menjadi 

tugasnya secara khusus pengenalan lapangan bertujuan agar mahasiswa 

calon guru mengenal dengan cermat :  

1. Keadan fisik dan lingkungan sekolah serta tata tertib sekolah  

2. Sarana, prasarana dan fasilitas yang tersedia di sekolah  

3. Perangkat administrasi sekolah  

4. Berbagai program yang dikembangkan di sekolah  

5. Proses belajar mengajar (PBM) yang berlangsung sehari-hari  

6. Karakteristik siswa dan guru yang ada di sekolah  
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7. Kehidupan sosial di sekolah  

  

3. Fungsi Observasi  

Observasi dalam program PKM berfungsi memantapkan pengenalan  

dalam bentuk orientasi dan partisipasi.  

4. Ruang Lingkup Observasi  

Sesuai dengan tujuan yang ingin di capai pengenalan lapangan mencakup 

pengenalan aspek-aspek berikut :  

a. Keadaan fisik sekolah, lingkungan serta tata tertibnya  

b. Sarana dan prasarana serta fasilitas termasuk sumber belajar yang 

terdapat di sekolah  

c. Perangkat administrasi kelas dan sekolah  

d. Jenis-jenis program kegiatan ekstrakulikuler yang tersedia di 

sekolah seperti pelajaran tambahan dan kesenian  

e. Proses belajar mengajar  

f. Personalia sekolah (murid, guru, admonistrasi)  

g. Kehidupan sosial ( hubungan antara murid dengan guru, serta  

personalia lainya ).  

  

5. Hasil-hasil observasi  
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6. Sejarah berdirinya SDN 2 Sukarame. SDN 2 Sukarame didirikan pada tahun 

1991 diatas tanah seluas 3.094m2 status tanah dalam kondisi hibah. Pada 

waktu itu SD Negeri 2 Sukarame masih bernama SD Negeri 6  

Sukarame, dengan Kpala Sekolah Ibu Aryantini dalam masa jabatan dari  

tahun 1991-1993, setelah ibu aryantini pensiun digantikan oleh Ibu Hj. 

Masnah Mansyur dalam masa jabatan dari tahun 1993-2001, kemudian 

digantikan lagi oleh Ibu Dra. Hadiah Ratna Sari dalam masa jabatan dari 

tahun 2001-2003 kemudian berakhir, yang menjabat menjadi Kepala  

Sekolah SD Negeri 2 Sukarame sampai sekarang adalah Ibu Dra. Siti  

Zubaidah. Waktu Pelaksanaan.  

  

2. Latihan Mengajar Terbimbing  

1.Pengertian  

Latihan terbimbing merupakan salah satu tahap dalam Program 

Pemantapan Kegiatan Mengajar (PKM). Tahap ini menuntut mahasiswa 

calon guru untuk berlatih. Menerapkan keterampilan mengajar dan non 

mengajar secara terintegrasi dalam situasi mengajar yang sebenarnya 

dibawah bimbingan intensif dosen dan guru pamong.  

Latihan terbimbing intensif melibatkan tiga komponen utama yaitu:  

1. komponen mahasiswa calon guru  

2. komponen latihan  

3. komponen bimbingan  
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Mahasiswa calon guru yang banyak melakukan latihan terbimbing 

adalah mereka yang telah menguasai pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan oleh seorang calon guru untuk berlayih mengajar murid 

SD yang sebenarnya secara oprasional mahasiswa calon guru yang 

melakukan latihan terbimbing adalah mahasiswa yang telah:  

1. Menyelesaikan semua mata kuliah yang berkaitan dengan mata pelajaran di 

SD.  

2. Mengenal SD baik dari fisik maupun administratif, akademik, melalui 

observasi pengenalan lapangan khususnya telah mengenal keadan kelas 

sebagai sistem sosial.  

3. Melakukan latihan keterampilan mengajar terbatas sesuai dengan 

kebutuhan.  

4. Memahami cara menyelenggarakan administrasi dan bimbingan. 

Komponen bimbingan merupakan bagian tidak terpisah dari latihan 

terbimbing. Bimbingan diberikan mulai dari saat mahasiswa calon guru 

menyiapkan diri untuk mengajar,menuliskan bimbingan belajar kepada 

murid, melaksanakan tugas administratif dan melaksanakan kegiatan ko dan 

ekstrakulikuler  

2. Tujuan  

Secara umum latiham terbimbing bertujuan memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa calon guru untuk menguasai keterampilan mengajar 
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secara terintegrasi dan utuh dalam situasi mengajar yang sebenarnya. 

Secara lebih khusus tujuan latihan ini agar mahasiswa calon guru 

mampu melakukan berbagai hal berikut :  

a. Mengajar semua bidang studi di SD kecuali pendidikan agama dan 

jasmani dari kelas 1 sampai kelas 6.  

b. Memberikan bimbingan belajar kepada murid SD   

c. Mengajarkan tugas-tugas administrarif  

d. Merencanakan dan melahsanakan program ko dan ekstrakulikuler   

e. Berperan serata dalam berbagai kegiatan dan situasi kehidupan  

  

3. Ruang Lingkup  

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai latihan terbimbing melalui 

berbagai aspek berikut:  

1. Latihan mengajar bidang studi dari kelas 1 sampai kelas 6. Latihan 

ini mencakup latihan mempersiapkan diri melaksanakan kegiatan 

mengajar.  

2. Latihan memberikan bimbingan kepada murid SD yang mengalami 

kesulitan dalam belajar ataupun yang mempunyai masalah yang 

berkaitan dengan proses belajarnya.  

3. Latihan merencanakan dan melaksanakan program ko dan  

ekstrakurikuler.  
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4. Latihan mengerjakan tugas administrasi kelas misal daftar induk, 

mutasi guru dan siswa.  

5. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan kehidupan sekolah seperti 

upacara bendera, senam pagi, waktu istirahat dan lain-lain.  

  

  

  

  

  

  

  

4. Waktu Pelaksanaan.  

Prosedur pelaksanaan latihan terbimbing terdiri dari tahap-tahap sebagai 

berikut:  

1. Tahap Perencanaan  

Terdiri dari penyusunan dan pengkomunikasian program yang 

terdiri dari dua tahap yaitu para mahasiswa calon guru dan guruguru 

pamong.  

2. Tahap Pelaksanaan  

Di SD Negeri 2 Sukarame tahap pelaksanaan program latihan 

terbimbing dimulai dengan pertemuan antara kelompok mahasiswa 

calon guru, dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. 
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Pertemuan ini dilaksanakan dan ditetapkan jadwal latihan bagi 

setiap mahasiswa calon guru, jadwal pengambilan tugas, konsultasi 

mekanisme latihan dari guru pamong dan dosen pembimbing waktu 

latihan terbimbing adalah   

5. Materi  

Hal-hal yang dilaksanakan atau langkah-langkah yang dilalui untuk 

setiap jenis tugas dalam latihan terbimbing.  

  

  

6. Pengambilan Tugas.  

1. Mahasiswa calon guru mengambil tugas mengajar dilakukan secara 

individual. Untuk mempersiapkan hal ini setiap calon guru harus 

menyiapkan buku tugas yang mengandung komponen :  

a. Hari / Tanggal  

b. Kelas / Semester  

c. Waktu  

d. Mata Pelajaran  

e. Pokok Bahasan  

f. Sub Pokok Bahasan  

g. Sumber  

h. Alat Peraga  
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2. Konsultasi dengan guru pamongdan dosen pembimbing.  

3. Membuat persiapan mengajar.  

4. Meminta balikan, setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar       

calon guru meminta balikan kepada guru pamong atau dosen       

pembimbing.  

  

  

  

7. Tugas Non Mengajar  

1. Memberi bimbingan belajar  

2. Tugas administrasi sesuai dengan jadwal kegiatan yang 

telah disepakati.  

3. Merencanakan dan melaksanakan tugas ko dan 

ekstrakulikuler.  

  

3. Tahap Pelatihan Mengajar Mandiri  

  1.  Pengertian Praktik Mandiri  

Latihan mandiri merupakan tahap akhir dari puncak program PKM, 

tahap ini mahasiswa calon guru dituntut untuk menerapkan 

keterampilan mengajar yang terintegrasi dan utuh dalam situasi 

yang sebenarnya dengan bimbingan yang dangant minimal atau 
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bahkan tanpa bimbingan.Mahasiswa yang layak untuk melakukan 

latihan mandiri adalah mereka yang telah melakukan tugas mengajar 

tanta terlalu banyak tergantung pada bantuan terbimbing. 

Mahasiswa calon guru yang siap melakukan latihan mandiri adalah 

yang telah mampu :  

1. Menerapkan keterampilan mengajar yang terimtegrasi dan utuh 

melalui latihan mengajar terbimbing.  

2. Melaksanakan tugas administrasi kelas dan sekolah  

3. Memberikan bimbingan secara mandri kepada murid yang 

mengalami kesulitan belajar.  

4. Merencanakan dan melaksanakan tugas.  

  

2. Tujuan   

Secara umum tujuan latihan mandiri adalah memberi kesempatan 

kepada mahasiswa calon guru untuk berlatih melaksanakan tugas 

sebagai guru kelas secara mandiri serta menghayati kehidupan 

seorang guru secara utuh. Latihan mandiri bertujuan agar mahasiswa 

calon guru dapat menghayati pengalaman nyata dalam:  

1. Melaksanakan tugas sebagai guru kelas  

2. Mengajarkan siswa semua bidang studi Di SD kecuali 

pendidikan agama dan Penjas.  
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3. Melaksanakan tugas administrasi kelas dan sekolah tanpa 

bimbingan.  

4. Memberi bimbingan secara mandiri kepada murit yang 

mengalami kesulitan belajar  

5. Merencanakan melaksanakan program  

  

3. Ruang Lingkup  

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka latihan mandiri 

mencakup sebagai berikut :  

1. Tugas sebagai guru kelas seperti membuat laporan program 

semester, mingguan dan persiapan harian  

2. Mengajarkansiswa semua bidang studi kecuali agama.  

3. Tugas administrasi kelas dsan sekolah, daftar kelas, daftar hadir, 

buku induk atau buku agenda.  

4. Tugas memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami  

kesulitan belajar.  

5. Tugas yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiata 

ko dan ekstrakulikuler.  

  

4. Waktu Pelaksanaan  
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Di SD Negeri 2 Sukarame latihyam mandiri dilaksanakan pada tangga 

l4-12 September 2010 dengan pengambilan tugasdilaksanakan setiap 

hari secara bergantian antara mahasiswa calon guru.  

  

5. Materi  

Dalam pelaksanaan latihan mandiri langkah yang perlu di tempuh :  

1. Pengaturan mekanisme kerja selama latihan setiap mahasiswa calon 

guru  

2. Berdasarkan hasil konsultasi setiap mahasiswa calon guru membuat 

jadwak kegiatan selama latihan mandiri.  

3. Mengerjakan tugas rutin selama latihan mandiri.  

4. Menghadiri pertemuan rutun untuk melaporkan kemajuan yang di 

capai serta masalah yang dihadapi dan kemudian membahas 

pemecahan masalah.  

  

4. Ujian PKM  

1. Pengertian.  

Ujian PKM adalah kegiatan penilaian akhir pada pelaksanaan PKM 

dengan menggunakan IPJG ( Instrumen Oenilaian Kerja Guru ) 

sebagai alat penilaian dimana penilaian dilakukan oleh penguji 

PKM yang terdiri dari dosen pembimbing dan guru pamong.  
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2. Tujuan  

Secara umum tujuan dilaksanakannya PKM adalah untuk 

mengetahui tingkat kinerja mahasiswa calon guru serta mengadakan 

analisis lebih lanjutuntuk mengetahuj keefektifan program yang di 

rancang bagi pertumbuhan dan perkembangan kemampuan 

profesional mahasiswa calon guru.  

3. Ruang Lingkup  

Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian PKM meliputi :  

1. Keterampilan menyusun satuan pelajaran.  

2. Keterampilan melaksanakan tugas sebagai guru kelas.  

  

  

  

3. Keterampilan  melaksanakan  program  ko  dan  

ekstrakulikuler  

4. keterampilan melaksanakan tugas administrasi.  

  

4. Waktu Pelaksanaan  

Ujian yang diadakan di SD Negeri 2 Sukarame berlangsung selama 

satu hasi yaitu tanggal 17 Oktober 2010. Ujian PKM dihadiri oleh 

tim penguji PKM yang terdiri dari dosen pembimbing dan guru 

pamong.  
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5. Materi  

Ujian PKM dilaksanakan selama satu hari, yang diawali dengan 

poembagian tugas yang akan dijadikan melalui ujian. Untuk bahan 

ujian ke V (lima) diajarkan Bahasa Indonesia dengan pokok bahasan 

Pertanian,sub pokok bahasan Mendengarkan Pesan yang 

Disampaikan Melalui Telepon. Pelajaran ini disampaikan selama 

satu jam, setelah materi diajarkan siswa diberi latihan. Guru Pamong 

dan DPL menilai kemampuan mahasiswa dengan  

menggunakan IPKG (Instrumrn Penilaian Kinerja Guru).  

  

  

  

5. Partisipasi dalam Kegiatan Sekolah  

  

1. Pengertian  

Pembentukan pribadi siswa menjadi manusia seutuhnya akan dapat 

terwujud jika siswa memperoleh kesempatan menghayati kehidupan 

manusia baik secara universal maupun khusus sebagai suatu bangsa. 

Pengalaman itu sebagaimana terdapat dalam kurikulum.  

Di samping itu sebagian besar lainnya diperoleh diluar kegiatan 

sekolah.Oleh karena itu pengalaman diluar sekolah tidak merusak perlu 

dilakukan usaha pengendalian agar menjadi kegiatan yang terarah dan 

bermanfaat. Kegiatan tambahan atau jegiatan pengalaman tambahan 
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yang dikendalian sekolah yang bermaksud dengan melengkapi 

perkembangan siswa dalam mencapai kedewasaan masing-masing 

disebut kegiatan ekstrakulikuler.Disekolah kegiatan harus di kelola 

secara berdaya guna dengan diarahkan pada pencapaian tujuan institusi 

sekolah.  

  

2. Tujuan  

Tujuan dari kegiatan ekstrakulikuler adalah untuk membantu 

terwujudnya pribadi seutuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa menurut jenjang atau tingkatan sekolah, dengan bantuan sekolah 

diharapkan siswa akan tumbuh dan berkembangan menjadi manusia 

indonesia seutuhnya dengan mencapai tingkatan perkembangan 

maksimal dalam seluruh aspek kepribadian sebagai manusia dewasa  

  

3. Ruang Lingkup  

Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler merupakan 

bagian dari pemberian pengalaman langsung untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan siswa siswa yang menjadi tanggung 

jawab. Kepala Sekolah dan guru dalam posisinya sebagai penyidik dan 

pendidik diantaranya :  

1. Dalam bidang kepramukaan  
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Dalam bidang ini terbagi beberapa golongan yaitu, anak SD kelas 

rendah dalam bidang kepramukaan dinamakan Siaga, sementara di 

kelas tinggi dinamakan Penggalang.  

2. Kegiatan Latihan Upacara Bendera  

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan siswa yang akan 

menjadi petugas pada upacara bendera setiap hari senin.  

  

4. Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan ekstrakulikuler yang dapat terlaksana di SD Negeri 2 

Sukarame adalah :  

a. Kepramukaan  

Latihan dilaksanakan pada hari Jum’at minggu pertama dan kadua, 

dari pukul 15.00 WIB dengan selesai. Tempat latihan di halaman SD 

Negeri 2 Sukarame.Latihan Kepramukaan hanya melatih Kelas IV 

dan V.  

b. Latihan Upacara Bendera dilaksanakan setiap hari Sabtu dari pukul 

11.00 WIB sampai selesai. Tempat latihan di halaman SD Negeri 2  

Sukarame. Anak-anak yang dilatih kelas V dan VI  

5.  Materi  
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Kegiatan ekstrakulikuler ini telah berjalan rutin dan mahasiswa PPL pun 

terlibat langsung didalanmya sejak latihan terbimbing berlangsung.  

Adapun materi yang diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Materi latihan kepramukaan.  

a. Latihan PPB  

b. Latihan sandi-sandi dalam kepramukaan  

c. Latihan  menyanyikan  lagu-lagu  yang 

 berhubungandengan kepramukaan.  

2. Materi Latihan Upacara Bendera  

a. Latihan koor, menyanyikan lagu wajib yaitu, lagu Indonesia Raya,  

Mengheningkan Cipta dan lagu-lagu wajib lainnya.  

b. Melatih petugas pengibar bendera.  

c. Melatih petugas yang membacakan teks UUD 1945  

d. Melatih petugas yang membacakan teks Do’a dan Pembawa acara 

upacara bendera.  

BAB III HAMBATAN DAN 

PENNGGULANGAN  

  

1. Hambatan  

  Kurangnya tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses KBM, 

kemampuan daya serap siswa yang heterogen dalam menerima dan 

menguasai materi yang diberikan oleh guru. Sebagian siswa yang 
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kurang serius dalam kegiatan pembelajaran misalnya mengobrol dan 

bercanda. Hal ini dimungkinkan oleh penyajian yang kuang 

menarikoleh guru. Adanya beberapa siswa yang malas belajar, dalam 

kegiatan pembelajaran tidak membawa buku teksbahkan ridak 

membawa buju tulis.  

  

2. Usaha Penanggulangan  

  Dengan adanya kendala tersebut, maka praktikan selalu berusaha untuk dapat 

mengantisipasi kendala yang terjadi dengan cara:  

1. Menindak tegas kepada siswa maupun siswi yang tidak disiplin 

pada saat akan memulai pelajaran.  

2. Memberikan arahan dan pengertian kepada siswa mengenai 

pentingnya pengetahuan terhadap berbagai disiplin ilmuuntuk 

menjadi bekal hidupdimasa yang akan datang.  

3. Memahami karakterisrik siswa sebelum mulai mengajardengan 

melakukan observasi. Memperhatikan setiap siswa dengan KBM 

yang pandai,  kurang pandai, aktif dan pasif serta mengabsen setiap 

masuk ke kelas.Memberikan materi pelajaran dengan 

menggunakan metode yang berfariasi agar siswa tidak bosan dalam 

menerima pelajaran.  

  


