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FORMAT LAPORAN OBSERVASI DAN ORIENTASI PPLT-

TEMATIK

1. Latar Belakang

Deskripsikan kondisi guru mata pelajaran dalam satuan pendidikan/sekolah (masalah 

yang dihadapi dan solusi yang pernah diberikan) konsep pengajaran di sekolah. Jelaskan 

kesesuaian kondisi guru di sekolah saat ini dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh 

guru berdasarkan UU Sisdiknas Nomor.14 tentang guru dan dosen pasal 10. 

Direkomendasikan latar belakang dibuat satu halaman saja.



2. DESKRIPSI TENTANG KONDISI OBJEKTIF  SEKOLAH 

MITRA

a. Sejarah Singkat Perkembangan Sekolah

b. Struktur Organisasi Sekolah

c. Personil Sekolah

d. Keadaan Siswa

e. Sarana dan Prasarana

f. Pelaksanaan Kurikulum dan Kegiatan Ekstrakurikuler

g. Denah Lokasi Sekolah



3. KONDISI OBJEKTIF KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN 

KEGIATAN PEMBELAJARAN

a. Kegiatan Pembelajaran di Sekolah

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

c. Kelengkapan Media yang dimiliki

d. Metode pembelajaran yang pernah digunakan selama tahun 

ajaran sebelum kegiatan PPLT- Tematik.

direkomendasikan antara 50-350 kata)

4. Analisis Potensi dan Masalah Sekolah Mitra

Uraikan analisis potensi sekolah yang bisa dikembangkan serta

kemukakan permasalahan yang ada pada sekolah mitra.



5. KONDISI OBJEKTIF PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN 

KONSELING 

a. Profil Bimbingan dan Konseling

b. Kebijakan dan Dukungan Kepala Sekolah Terhadap Bimbingan dan Konseling

c. Pelaksanaan Pelayanan BK 

d. Profil Penangan Masalah

Deskripsikan secara ringkas dan jelas mengenai:

1) Jenis masalah yang sering terjadi disekolah

2) Pola penangan masalah siswa



6. ANALISIS SITUASI LINGKUNGAN 

a. Pamong Lingkungan

b. Keadaan Warga

c. Kondisi Pendidikan non Formal

d. Kondisi Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan

e. Potensi dan masalah

(Deskrispsi pada poin a s.d.d 

dikemukakan secara singkat, 

padat dan jelas 

direkomendasikan antara 50-

350 kata).

7. Kesimpulan dan Rencana
Buatlah kesimpulan dan tentukan tema program PPLT-Tematik 

yang akan dilaksanakan selama kegiatan PPLT-Tematik 

berdasarkan hasil observasi



KETERANGAN:

1. Laporan dibuat pada kertas ukuran A4, jenis huruf Calibri ukuran  11, ditulis 

dengan 1,5 spasi, dan margin 4 3 3 3. Penomoran diletakkan pada pojok kanan 

bawah halaman.

2. Laporan diketahui, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau Waka. 

Kurikulum. 

3. Hardcopy dibuat dua rangkap, satu rangkap diberikan pada ke UPT bersamaan 

dengan softcopy dalam bentuk CD.

4. Softcopy laporan dibuat dalam format File PDF dengan aturan penulisan nama File 

sebagai berikut: 

NamaSekolah_Observasi contoh: SMPN 2 METRO_Observasi



TEMA PILIHAN 



1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Tujuan

1) Menguatkan fungsi-fungsi masyarakat.

2) Mendorong  keluarga untuk mampu mengembangkan 

potensi dirinya, sehingga meningkatkan kemampuan 

keluarga dalam mengatasi permasalahan yang ada.

1) Terbentuk kelompok pemberdayaan masyarakat

(PKK, KWT, GAPOKTANI, KarangTaruna, dll)

2) Terdapatnya kegiatan pendampingan dan

penguatan Masyarakat (Program Pendidikan,

Kesehatan,Wirausaha/ Ekonomi, dan Keagamaan).



2. PENDIDIKAN ANAK USIA SEKOLAH

Tujuan

1) Meningkatkan dan memotivasi kesadaran masyarakat dan institusi 

terkait akan pentingnya program pendidikan anak usia sekolah

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas program pendidikan anak usia 

sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga yang ada di lokasi PPLT

3) Membentuk kelompok belajar untuk anak usia sekolah

4) Terselenggaranya  kegiatan pembelajaran untuk anak usia sekolah dan 

evaluasi hasil pembelajaran

1) Terbentuknya kelompok belajar untuk pendidikan anak usia sekolah

2) Terselenggaranya pembelajaran pendidikan non formal untuk anak usia

sekolah

3) Meningkatnya kinerja pengelola pendidikan nonformal di dalam

pelaksanaan pembelajaran



3. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Tujuan 

1) Melakukan pelatihan guru yang berkenaan dengan peningkatan 

KBM dan manajemen sekolah

2) Merumuskan model pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra 

kurikuler

1) Terdapatnya program pelatihan guru

2) Terdapatnya kegiatan yang membantu untuk

meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa SMP

dan SMA



4. LINGKUNGAN HIDUP

a. Tujuan

1) Memberikan pemahaman kepada warga sekolah dan masyarakat tentang

lingkungan hidup

2) Memberikan keterampilan kepada warga sekolah masyarakat dalam mengolah

limbah/sampah

3) Meningkatkan keterampilan warga sekolah masyarakat dalam memanfaatkan

lingkungan hidup

4) Membentuk dan menguatkan kader yang peduli lingkungan hidup

1) Terdapatnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan yang 

asri

2) Terdapatnya rintisan model sekolah yang berbasis adiwiyata

3) Terdapatnya percontohan kawasan/pemukiman yang menerapkan konsep 

pelestarian lingkungan



5. BUDAYA LOKAL

a. Tujuan

1) Pelestarian budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.

2) Mampu menghargai dan tanggap terhadap budaya yang ada di sekitarnya dan 

ikut mengembangkan budaya dan melestarikan budaya nenek moyang leluhur.

3) Mampu bersikap luwes dalam pergaulan setelah mendalami jiwa dan 

perasaan manusia 

1) Terselenggaranya kegiatan yang berkaitan dengan 

budaya lokal dilingkungan masyarakat dan lingkungan 

sekolah secara berkelanjutan (selama PPLT). 

2) Berpartisipasi dalam peringatan hari besar nasional di 

lingkungan masyarakat dan sekolah dengan memadukan 

budaya lokal.



FORMAT PROPOSAL KEGIATAN PPLT-TEMATIK DI MASYARAKAT

Cover 

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Judul

B. Waktu Pelaksanaan

C. Analisis Potensi dan Masalah 

(diambil dari laporan observasi)

D. Program PPLT-Tematik

Catatan Kriteria pemilihan sub tema:

• Kelompok mahasiswa yang berjumlah 7-11 mahasiswa minimal memilih 3 sub tema pilihan;

• Kelompok mahasiswa yang berjumlah ≥12 mahasiswa minimal memilih 4 sub tema pilihan.


