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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang  

Pelaksanaan Kuliah kerja nyata-prektek  pengalaman lapangan (KKN-PPL) terpadu 
merupakan pola kegiatan yang dikembangkan dengan memadukan kegiatan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) dengan  praktek pengalaman lapangan (PPL). Formulasi kegiatan ini 
dilaksanakan sebagai ujud inisisasi lembaga Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul 

Wathan  Lombok Timur (IAIH NW Lotim) dalam menciptakan program pembinaan dan 
pengembangan kemampuan mahasiswa yang kontekstual selaras dengan perkembangan 

dan dinamika kependidikan dan kehidupan social kemasyarakatan yang ada. Di sisi lain 

kegiatan PPL terpadu diselenggarakan dalam upaya lebih menekankan pada kegiatan-

kegiatan yang lebih bersifat substantif seperti tekanan pada pemberian pengalaman 

belajar bagi mahasiswa yang berkaitan langsung dengan kemampuan dalam memecahkan 

masalah-masalah kihidupan social secara solutif dan efektif, pengalaman pembelajaran, 

memperluas wawasan, melatih dan mengembangakan kompetensi yang diperlukan dalam 

bidangnya, meningkatkan keterampilan, kemandirian,dan  integritas keperibadian 

mahasiswa  serta tuntutan peningkatan efektifitas dan efisiensi  penyelenggaraan program 

KKN-PPL yang mengandung konsekuensi pada pengelolaan dan manajemen yang 

efektif, efisien dan akuntabel. Indikator sistem pelaksanaan dan manajemen yang efektif, 

efisien dan akuntabel adalah tercapainya tujuan kurikuler  dari kedua mata kuliah tersebut 

secara tepat guna dan berhasil guna. Disamping itu penyelenggaran KKN-PPL terpadu 

diharapkan membawa konsekuensi positif dalam ketepatan sasaran dan penghematan 
waktu yang tercermin pada tiga hal yaitu ; 1)  Efektifitas proses peningkatan dan 

pengembangan kompetensi mahasiswa  sebagai kader intlektual dalam bidangnya; 2) 
otimalisasi  proses transpormasi social akademik dalam menjawab permasalahan 

kehidupan masyarakat;  dan 3) efisiensi kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi.  

Kegiatan KKN-PPL terpadu yang dilaksanakan IAIH NW Lombok Timur merupakan 
media bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan sejumlah kompetensi yang dimiliki dalam 

bidangnya, karena itu kegiatan ini didesain dalam rangka mensinergikan antara 

penguasaan teori setiap mahasiswa dengan penerapannya (praktek) dilapangan sehingga 

mahasiswa dimungkinkan memperoleh pengalaman profesai senyatanya.  

Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Lombok Timur dalam 

menyelenggarakan KKN-PPL terpadu melandasi kegiatannya dengan beberapa  prinsip 

yaitu :  

1. Kegiatan KKN-PPL terpadu adalah terdiri dari kegiatan KKN dan  PPL kependidikan 

2. Keterpaduan kegiatan KKN dan PPL adalah keterpaduan waktu dan manajemen 

penyelenggaraan bukan keterpaduan materi/program dan kegiatan. 

3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN- PPL terpadu adalah mahasiswa yang 

memenuhi syarat akademik dan administratif  dalam mengikuti kegiatan KKN dan 

PPL kependidikan 

4. Beban mahasiswa yang mengikuti program KKN-PPL terpadu setara dengan 
komulatif SKS dari kedua mata kuliah tersebut. 

5. Kegiatan KKN-PPL terpadu dilaksanakan pada komunitas madrasah/sekolah dan 
masyarakat lingkungannya/ wilayah desa. 

 

B. Dasar Pelaksanaan  

Dasar pelaksanaan KKN-PPL terpadu Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul 
Wathan Lombok Timur adalah :  

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
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2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 
4. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan 

5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/283/2011, tanggal 
09 Maret 2011 Tentang Ijin Operasional Institut Agama Islam Hamzanwadi NW 

Lombok Timur. 
6. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathan (IAIH 

NW)  Lombok Timur nomor : 283/H/IAIH-NW/2012, tentang pembentukan panitia 

pelaksanan KKN-PPL terpadu tahun akademik 2012/2013 

 

C. Tujuan KKN-PPL Terpadu 

Kegiatan KKN-PPL terpadu yang diselenggarakan Institut Agama Islam Hamzanwadi 

NW Lombok Timur bertujuan :  

1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menerapkan dan 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai secara 

interdisipliner kedalam kehidupan nyata di madrasah/sekolah dan masyarakat. 

2. Mempercepat pengembangan madrasah/sekolah dan masyarakat menuju 

madrasah/sekolah dan masyarakat yang unggul, aman dan sejahtera sesuai dengan visi 

dan misi  madrasah/sekolah/masyarakat. 

3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam memecahkan masalah 
kemasyarakatan secara langsung dan praktis. 

4. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam pengelolaan pembelajaran yang 
berkaitan dengan a) kemampuan mengenal peserta didik secara mendalam; b) 

kemampuan menguasai bidang studi pendidikan agama islam; c) kemampuan 
menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; d) kemampuan mengembangkan 

professional secara berkelanjutan; e) kemampuan meneliti bidang pendidikan dan 
pembelajaran; f) kemampuan memanfaatkan teknologi dan pembelajaran; dan g) 

kemampuan mengembangkan bahan ajar. 

5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mempelajari 

permasalahan madrasah/sekolah, masyarakat lingkungan madrasah/sekolah baik yang 

terkait dengan proses pembelajaran maupun kegiatan manajerial kelembagaan 

6. Meningkatkan kerja sama saling menguntungkan antar IAIH NW Lombok Timur 

dengan madrasah/sekolah, dan masyarakat lingkungan madrasah/sekolah. 

 

D. Manfaat KKN-PPL Terpadu 

Kegiatan KKN-PPL terpadu yang diselenggarakan Institut Agama Islam Hamzanwadi 

NW Lombok Timur diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi 

mahasiswa , madrasah/sekolah dan lembaga Institut Agama Islam Hamzanwadi NW 

Lombok Timur. Beberapa manfaat bagi masing-masing komponen yaitu :  

1. Bagi mahasiswa  
1.1.Menambah pemahaman dan mengalaman mahasiswa tentang proses pendidikan 

dan pembelajaran di madrasah/sekolah. 
1.2.Memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam mengelola dan melaksanakan 

proses pembelajaran, manajerial lembaga madrasah/sekolah. 
1.3.Menambah pengalaman mahasiswa dalam menyelesaiakan berbagai proplem 

kehidupan masyarakat 
2. Bagi Madrasah/Sekolah, dan masyarakat 

2.1.Memperoleh bantuan tenaga, pemikiran dan spirit dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi  kegiatan pengembangan madrasah/sekolah. 

2.2.Meningkatkan hubungan social antara madrasah/sekolah, masyarakat  dengan  

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur. 

3. Bagi  Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur. 
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3.1.Memperoleh umpan balik dari madrasah/sekolah guna mengembangkan kegiatan 

tridarma pergruan tinggi  
3.2.Terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan madrasah/sekolah, masyarakat 

lingkungan sekolah untuk terus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan berbagai 
permasalahan ti tengah-tengah masyarakat. 
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BAB  II 

KETENTUAN KKN-PPL TERPADU 

 
A. Pengertian PPL terpadu 

Kuliah Kerja Nyata dan Praktek Pengalaman Lapangan (KKN-PPL) terpadu adalah 

kegiatan yang memadukan antara program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

dengan program kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).  Keterpaduan dua 

kegiatan dimaksud adalah keterpaduan dalam hal waktu pelaksanaan dan keterpaduan 

manajemen pengelolaan dan pelaksanaan.  

B. Status KKN-PPL Terpadu 

1. Kegiatan KKN-PPL Terpadu adalah kegiatan dua mata kuliah yaitu mata kuliah 

KKN dan PPL yang diikuti oleh mahasiswa program S1 Fakultas Tarbiyah. Mata 

kuliah ini bersifat wajib ditempuh dan harus memperoleh nilai lulus. 

2. Kegiatan KKN-PPL Terpadu adalah kegiatan dua mata kuliah (KKN dan PPL) 

yang dilaksanakan dengan system terpadu dalam hal waktu dan manajemen 

pengelolaan dan pelaksanaan namun materi kegiatan dan penilaian  dilaksanakan 
secara terpisah. 

3. Kegiatan penilaian dilaksanakan masing-masing oleh :  
3.1.Kegiatan KKN dinilai oleh Pimpinan Lembaga yang berwenang dan DPL 

3.2.Kegiatan PPL dinilai oleh Guru Pamong/pimpinan lembaga dan DPL  

C. Sifat KKN-PPL Terpadu 

Kegiatan KKN-PPL terpadu bersifat kegiatan pengabdian yang diujudkan dalam 
bentuk :  

1. Kegiatan KKN-PPL terpadu berfat kemitraan antara mahasiswa peserta dengan 

pihak madrasah/sekolah dan masyarakat. 

2. Pengabdian peserta KKN-PPL terpadu pada lokasi kegiatan dalam bentuk 

pembinaan dan pengembangan masyarakat, pengelolaan proses pembelajaran tatap 

muka dan kegiatam ekstra kurikuler lainnya, dan pengembangan lembaga. 

3. Biaya kegiatan selama  KKN-PPL terpadu berlangsung bersifat swadaya dari 

masing-masing peserta dan sumbangan yang tidak mengikat.  

4. Kegiatan yang membutuhkan biaya disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan 

perta KKN-PPL terpadu.  

D. Waktu dan Lokasi KKN-PPL Terpadu  

Pelaksanaan KKN-PPL terpadu diselenggarakan pada semester VIII yaitu pada 

bulan………….dengan beberapa ketentuan :  

Kegiatan KKN-PPL dilaksanakan selama 3 bulan ( 12 Minggu efektif) sejak serah 

terima di lokasi KKN-PPL terpadu hingga penarikan, dengan rincian pekan sebagai 

berikut : 

a. Pekan I observasi lingkungan,  dan penyusunan program kegiatan 

b. Pekan II s/d XI pelaksanaan program KKN-PPL terpadu 

c. Pekan XII persiapan penarikan dan penyusunan laporan 

Kegiatan KKN-PPL dalam satu minggu adalah 6 hari kerja, dan dalam satu hari kerja 

memanfaatkan  waktu :  

a. 6 jam pagi hari (07.00 s/d 13.00) untuk kegiatan PPL di madrasah/sekolah 

b. 6 jam pada sore - malam hari ( 15.00 – 21.00) untuk kegiatan KKN di 
masyarakat lingkungan madrasah/sekolah dan luar Pondok Pesantren 

E. Lokasi KKN-PPLTerpadu  
Lokasi KKN-PPL terpadu adalah wilayah pemerintahan desa yang memiliki Pondok 

Pesantren di wilayah Kabupaten Lombok Timur   
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Pemilihan dan penentuan lokasi KKN-PPL terpadu ditetapkan berdasarkan sejumlah 

kriteria yaitu :  
a) Desa Lokasi KKN-PPL memiliki Pondok Pesantren/lembaga pendidikan formal;  

b) Desa Lokasi KKN-PPL terpadu memiliki komitmen mensukseskan program KKN-
PPL terpadu;  

c) Desa Lokasi KKN-PPL terpadu tidak dalam situasi konflik (daerah rawan 
keamanan). 

F. Tata Tertib Peserta KKN-PPL 

a. Tata Tertib Pembekalan  

1. Semua calon peserta KKN-PPL terpadu harus mengikuti kegiatan pembekalan 

KKN-PPL terpadu minimal 90 % dari jumlah tatap muka pembekalan. 

2. Peserta pembekalan harus sudah siap di tempat 15 menit sebelum acara 

dimulai. 

3. Peserta yang telambat tidak diperkenankan mengikuti pembekalan dan 

dianggap tidak hadir kecuali ada izin dari Panitia Pelaksana. 

4. Tidak mengikuti kuliah pembekalan 3 (tiga) kali presensi dinyatakan gugur 

sebagai peserta KKN-PPL terpadu 

5. Mengisi daftar hadir setiap sesi materi yang diterima. 

6. Bersikap tenang, sopan, disiplin dan tertib pada saat kegiatan 

7. Kepada peserta siberikan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada nara 
sumber berkaitan dengan meteri yang disampaikan 

8. Berpakaian rapi dan sopan dan islami (menggunakan almamater) 
9. Pada akhir kuliah pembekalan akan diadakan evaluasi. 

10. Yang berhak mengikuti KKN-PPL terpadu adalah mereka yang telah 
mengikuti kuliah pembekalan dan dinyatakan lulus dengan nilai minimal 2 (C). 

b. Tata Tertib Peserta KKN-PPL terpadu di Lapangan 
1. Peserta KKN-PPL terpadu wajib mengisi daftar hadir selama waktu 

pelaksanaan tugas di lapanga.  

2. Peserta KKN-PPL terpadu wajib melaksanakan tugas-tugas KKN-PPL terpadu 

dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi dari awal sampai akhir. 

3. Pesrta KKN-PPL Terpadu wajib mengikuti dan mengendalikan diri serta 

menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan sekolah. 

4. Peserta KKN-PPL terpadu yang meninggalkan lokasi KKN-PPL terpadu tanpa 

seizin dan tanpa alasan yang tepat atau tidak dapat diterima akan mendapat 

sanksi. 

5. Peserta KKN-PPL terpadu yang melalaikan tugas, melanggar peraturan dan 

tata tertib yang berlaku diperingatkan secara bertahap. 

Pertama : secara lisan oleh DPL 

Kedua  : secara tertulis (peringatan I) 

Ketiga  : secara tertulis (peringatan II) oleh DPL,PP KKN-PPL terpadu  
  dan tembusan ke Rektor dan Dekan 

Keempat : diambil tindakan tegas PP KKN-PPL terpadu. Tindakan yang  
dimaksud dapat berupa penarikan peserta KKN-PPL terpadu  

yng bersangkutan dari lokasi KKN-PPL terpadu dan 
dinyatakan tidak lulus KKN-PPL terpadu. 

6. Peserta KKN-PPL terpadu harus bersikap sopan dan berpakaian yang sopan, 
rapid an islami dan tetap senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra 

almamater IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur. 

7. Peserta KKN-PPL terpadu wajib membawa dan mematuhi identitas mahasiswa 

IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur atau atribut KKN-PPL terpadu seperti 

jaket setiap menjalankan tugas atau keluar dari pondokan/posko terutama saat 
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mengajar, pertemuan rutin dengan pejabat desa, kecamatan/tutor kepala 

sekolah, dll. 
8. Peserta KKN-PPL terpadu diharuskan mengadakan pertemuan kelompok 

secara rutin untuk mengadakan evaluasi terhadap segala pelaksanaan aktifitas 
kegiatan di lokasi KKN-PPL terpadu. 

9. Peserta KKN-PPL terpadu tidak diperkenankan meminta bantuan atau 
sumbangan kepada instansi, tanpa persetujuan dosen pembimbing dan atau PP 

KKN-PPL terpadu. 

10. Peserta KKN-PPL terpadu harus tetap menjaga kekompakan dan keutuhan 

kelompok selama di lokasi kegiatan.  
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BAB  III 

TAHAP OPERASIONAL 
 

  

A. Pendaftaran  

Peserta PPL-KKN terpadu Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathan 
Lombok Timur adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIH NW Lombok Timur yang 

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :  

1.  Terdaftar sebagai mahasiswa aktif program S1 pada semester diselenggarakannya 

PPL-KKN Terpadu. 

2.  Telah lulus minimal 120 SKS 

3. Telah lulus mata kuliah Micro teaching minimal nilai C 

4. Mahasiswa yang bersangkutan harus memasukkan program PPL-KKN terpadu  dalam 

Kartu Rencana Studi  

5. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri bersedia ditempatkan dilokasi yang telah 

ditentukan panitia (menandatangani surat pernyataan yang disiapkan panitia) 

6. Mahasiswa peserta PPL-KKN bersedia mengikuti kegiatan PPL-KKN terpadu dengan 

sungguh-sungguh dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku 

7. Bagi mahasiswi yang sedang hamil usia kehamilannya pada saat pelepasan tidak lebih 

dari 4 bulan 
8. Mahasiswa yang sudah bekerja harus menunjukak rekomendasi dari atasannya 

9. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta PPL-KKN terpadu harus 
mengikuti Tahap Pembekalan  PPL-KKN Terpadu  

B. Pembekalan 
Sebelum pelaksanaan KKN-PPL terpadu, mahasiswa memperoleh pembekalan yang 

dilaksanakan dikampus. 

1. Tujuan Pembekalan  

Pembekalan diselenggarakan dengan tujuan agar mahasiswa :  

a. Memahami dan menghayati prinsip dasar, tujuan, pendekatan, pelaksanaan, 

monitoring, dan evaluasi KKN-PPL terpadu. 

b. Mengetahui dan memahami pola kerja dan prosudur kegiatan yang dilaksanakan 

dilokasi KKN-PPL terpadu. 

c. Mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi serta permasalahan lokasi yang 

akan dijadikan tempat kegiatan KKN-PPL terpadu. 

d. Memiliki bekal pengetahuan tatakrama kehidupan di lokasi KKN-PPL terpadu. 

e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan praktis dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan KKN-PPL di lokasi kegiatan. 

f. Memiliki pemahaman dan kemampuan menggunakan waktu seefektif mungkin 

pada saat kegiatan KKN-PPL terpadu 

2. Materi Pembekalan KKN-PPL terpadu 

Materi Pembekalan KKN-PPL terpadu meliputi :  

1. Penjelasan tentang prinsip dasar, tujuan, pendekatan, pelaksanaan, monitoring, dan 
evaluasi KKN-PPL terpadu. 

2. Strategi pengenalan masyarakat lokasi KKN-PPL 
3. Teknik menyusun program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

4. Memahami kurikulum KTSP dan prangkan pembelajaran 
5.  Teknik dan sistematika pembuatan laporan 

3. Syarat kelulusan Pembekalan 

1. Mengikuti kegiatan Pembekalan dengan sungguh-sungguh, rapi, sopan dan 

disiplin. 

2. Memenuhi presensi kehadiran  minimal 90 % dari jumlah tatap muka kegiatan 

pembekalan 
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BAB IV 
KEGIATAN LAPANGAN 

 
 

Kegiatan lapangan di lokasi KKN-PPL merupakan aktifitas pokok yang harus dilaksanakan 
oleh mahasiswa peserta dari sejak pelepasan hingga penarikan. Ada beberapa tahapan dan 

setiap tahapan terdapat serangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa peserta baik 

secara individu maupun kelompok. Adapun tahapan tersebut yaitu :  

1. Observasi Lokasi. 

Pengamatan secara langsung oleh mahasiswa pesrta terhadap lokasi KKN-PPL terpadu 

dan Pondok pesantren tempat PPL serta penetapan lokasi Posko kegiatan.  

2. Penyusunan Program  

2.1.Program KKN 

a. Mahasiswa membuat dan melengkapi berbagai administrasi kegiatan individu dan 

kelompok serta kelengkapan lainnya. 

b. Mahasiswa secara kelompok menyusun Program kegiatan KKN berdasarkan 

pertimbangan dari hasil observasi, masukan/saran Kepala Desa, Kepala Dusun, 

Tokoh masyarakat, agama, pemuda dan unsur masyarakat lainnya.  

Program harus mendapat persetujuan dari Kepala Dusun dan Kepala Desa.              
(Format rancangan program terlampir) 

2.2.Program PPL 
Mahasiswa secara individu menyusun Program kegiatan PPL dengan mengacu pada 

distribusi tugas yang diberikan oleh Kepala sekolah dan ketentuan yang diberikan oleh 
guru pamong. Beberapa prangkat pembelajaran yang harus direncanakan adalah :  

a. Program Tahunan 
b. Analisis Program Semester 

c. Program Semester 

d. Pemetaan SK / KD 

e. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

f. Kisi-Kisi Ulangan harian 

g. Rubrik penilaian Hasil Belajar Siswa 

h. Program Perbaikan dan Pengayaan 

Rancangan Program kegiatan sudah selesai disusun dan disetujui pada minggu 

pertama. KKN disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa sedang PPL disetujui 

dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah/Guru Pamong. 

3. Pelaksanaan Program 

3.1.Kegiatan KKN 

Kegiatan KKN dilaksanakan pada sore  dan malam hari di masyarakat lokasi KKN 

berdasarkan rencana program yang telah dibuat. Kegiatan KKN meliputi: 
a.  Bimbingan baca tulis Al qur’an (pembinaan TPQ) 

b. Pembinaan mental spiritual,  
c. Pembinaan generasi muda 

d. Tatalaksana Desa 
e. Pembinaan kemasyarakatan lainnya. 

3.2.Kegiatan PPL dilaksanakan pada pagi hari di Pondok pesantren (Madrasah/sekolah). 
Kegiatan PPL meliputi :  

a. Menyusun perangkat pembelajaran  

b. Melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk tatap muka 

c. Melaksanakan proses pembimbingan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

d. Ikut terlibat secara akatif bersama warga madrasah dalam kegiatan 

pengembangan sekolah (penataan perpustakaan, UKS, OSIS, dan lain-lain). 

Format program 

terlampir 
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BAB V 

SISTEM PEMBIMBINGAN KKN-PPL TERPADU 
 

A. Fungsi Bimbingan 
1. Bimbingan Dimaksudkan : 

1.1 Untuk memberikan arahan dan membantu memecahkan masalah-masalah yang 
diahadapi mahasiswa di lapangan. 

1.2 Untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan program KKN-PPL  

agar tidak menyimpang dari tujuan dan target yang telah ditetapkan  

1.3 Memberikan motivasi kepada mahasiswa peserta KKN-PPL agar melaksanakan 

tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. 

2.  Bimbingan dilaksanakan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) secara periodik dan 

atau sesuai dengan kebutuhan, serta situasi lokasi kegiatan. 

B. Materi Bimibingan  

Materi bimbingan meliputi bimbingan penyusunan program, motivasi dalam 

memaksimalkan kegiatan, bantuan mengatasi dan menyelesaikan masalah yang muncul 

di lapangan serta penyusunan laporan kegiatan. 

C. Metode Bimbingan 

1. Metode bimbingan menggunakan metode langsung. DPL mendatangi mahaiswa untuk 

mengadakan observasi dan dialog tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan KKN-PPL terpadu. 

2. DPL meminta laporan mingguan mahasiswa mengenai kemajuan kegiatan yang 
dilaksanakan meliputi hasil-hasil yang telah dicapai, hambatan-hambatan yang ditemui 

dan cara pemecahannya. 
3. DPL secara langsung terlibat dalam hal mengatasi masalah-masalah yang muncul di 

lokasi kegiatan. 

D. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

1. Mengikuti secara penuh orientasi dosen pembimbing lapangan(DPL). 

2. Mengantar dan menyerahkan (atas nama Rektor IAIH NW Anjani) mahasiswa peserta 
KKN-PPL terpadu kepada Kepala Desa dan pimpinan Pondok Pesantren/ madrasah/ 

sekolah. 
3. Melakukan pendampingan mahasiswa dalam mengadakan observasi di lapangan dan 

penyusunan program kegiatan KKN-PPL. 

4. Membantu kelancaran proses pendekatan sosial dengan Pemerintahan Desa, Pimpinan 

Pondok Pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lokasi KKN-PPL terpadu.  

5. Mempelajari segala permasalahan dan hambatan yang dihadapi peserta KKN-PPL 

serta secara aktif memberikan bantuan saran dan  pemecahan masalah yang tepat dan 

cepat. 

6. Mengarahkan dan mengawasi kegiatan dan prilaku mahasiswa agar sukses 

menjalankan program KKN-PPL  yang sudah dibuat  

7. Memberikan laporan kepada Panitia KKN-PPL terpadu IAIH NW Lombok Timur 

masalah bimbingan yang dilaksanakann baik secara tertulis maupun secara lisan 

setiap saat bila dibutuhkan. 

8. Menggerakkan meningkatkan disiplin mahasiswa dalam melaksanakan tugas KKN-

PPL terpadu. 
9. Melaksanakan Penarikan (atas nama Rektor IAIH NW Lombok Timur) dari lokasi 

setelah waktu kegiatan berakhir. 
10. Dalam rangka melaksanakan tugasnya DPL bertanggung jawab kepada Panitia KKN-

PPL  IAIH NW Lombok Timur sesuai dengan ketentun yang berlaku. 

E. Tugas Guru Pamong 

Dalam kegiatan PPL guru pamong memegang peran yang sangat besar dalam 
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mensukseskan kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Beberapa tugas Guru pamong adalah :  

1. Membantu mahasiswa dalam pengadaan reprensi pembelajaran seperti Silabus, buku 
paket, alat praga dan lain-lain. 

2. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan prangkat pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran dan kegiatan mengevaluasi hasil pembelajaran. 

3. Bersama kepala sekolah, DPL dan mahasiswa melakukan diskusi untuk peningkatan 
dan perbaikan kegiatan dan peningkatan hasil kegiatan. 

4. Bersama DPL melakukan penilaian program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

dan evaluasi pembelajaran.  

5. Membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan 

proses pembelajaran. 

F. Tugas Pimpinan Pondok Pesantren/Kepala Desa 

Pimpinan Pondok Pesantren/Madrasah/sekolah dalam kegiatan PPL dan Kepala Desa 

dalam kegiatan KKN mempunyai peran sangat menentukan dalam mensukseskan kegiatan 

KKN-PPL terpadu. Peran dimaksud tercermin pada tugas yang diharapkan yaitu : 

1. Menyediakan lokasi kegiatan yang aman dan penuh kekeluargaan 

2. Membantu mahasiswa peserta KKN-PPL dalam bersosialisasi dengan masyarakat 

3. Memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

mahasiswa berkaitan dengan penyusunan program, pelaksanaan program dan evaluasi 

program. 
4. Menandatangani program kegiatan dan laporan kegiatan peserta KKN-PPL terpadu. 

5. Memberikan nilai kepada masing-masing mahasiswa peserta KKN-PPL terpadu atas  
apa yang telah dilaksanakan secara obyektif. 
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BAB VI 
EVALUASI DAN PENILAIAN 

 
Proses evaluasi dan penilaian dalam kegiatan KKN-PPL terpadu dilakukan secara terpisah, 

karena KKN dan PPL secara kurikuler adalah dua mata kuliyah yang berbeda. Dengan 
demikian kegiatan KKN memiliki nilai tersendiri demikian pula kegiatan PPL. Adapun 

Komponen yang memberikan penilaian dalam kegiatan KKN-PPL terpadu adalah :  

I. Kegiatan KKN 

a. Penilai Kegiatan KKN  

1. Panitian KKN 

2. Kepala Desa/Pimpinan Ponsok Pesantren/madrasah/sekolah 

3. Dosen Pembimbing Lapangan 

b. Unsur yang dinilai 

1. Persentase kehadiran  

2. Partisipasi dan kerjasama dalam kegiatan 

3. Kecerdasan dalam memberikan solusi 

4. Kedisiplinan dan tanggung jawab 

5. Laporan tertulis Kegiatan 

(Format Penilaian  terlampir)  

II. Kegiatan PPL 

a. Penilai PPL 
1. Panitia PPL 

2. Guru Pamong/Kepala Madrasah/sekolah 
3. Dosen Pembimbing lapangan 

b. Unsur yang dinilai 
1. Kemampuan menyusun perangkat pembelajaran 

2. Kemampuan mengelola pembelajaran di kelas 

3. Kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran  

(Format penilaian terlampir) 

Rumus Nilai Akhir adalah : �� =
���������

	
 

Keterangan :  NA   = Nilai Akhir 

 NP    = Nilai Rata-rata dari panitia KKN 

 NPL  = Nilai rata-rata dari pimpinan Lembaga  

 ND    = Nilai rata-rata yang diberikan DPL 

 

III. Kriteria Penilaian KKN-PPL terpadu 

INTERVAL 
N I L A I  

NOTASI HURUF KETR. 
ANGKA HURUF 

86,00 – 100,00 4,00 A SANGAT BAIK LULUS 

71,00 – 85,00 3,00 B BAIK LULUS 

56,00 – 70,00 2,00 C CUKUP LULUS 

41,00 – 55,00 1,00 D KURANG TIDAK LULUS 

00,00 – 40,00 0 E SANGAT KURANG TIDAK LULUS 
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BAB VII 

LAPORAN KEGIATAN KKN-PPL TERPADU 

 

 

A. Ketentuan Laporan   

1. Laporan kegiatan KKN  dengan kegiatan PPL dibuat dan disusun secara terpisah. 
2. Laporan KKN dibuat dalam bentuk laporan kelompok masing-masing  lokasi  sedangkan 

laporan PPL di buat dalam bentuk laporan individu. 

3. Ketentuan Laporan : 

3.1.Laporan disusun berdasarkan sistematika yang sudah ditentukan 

3.2.Laporan KKN dan PPL di buat masing-masing rangkap tiga dengan peruntukan :       

1 eksemplar  untuk lokasi, 1 eksemplar untuk DPL dan 1 eksemplar untuk Panitia  

KKN-PPL terpadu (kampus). 

3.3. Warna Sampul laporan KKN hijo muda,  laporan PPL warna putih, dan laopran PKL 

warna Kuning. 

3.4. Masing-masing jenis laporan tersebut selain diserahkan dalam bentuk hard copy, 

juga dalam bentuk soft copy  (CD) harus diserahkan ke panitia. 

4. Format Penulisan Laporan KKN-PPL 

4.1.Ukuran kertas  A4  dengan ketentuan  margin atas  dan kiri 3 cm, margin kanan dan 

bawah 2 cm 
4.2.Jenis huru Times  new roman pont  “12” dan jarak spasi 1,5 

5. Laporan kegiatan KKN-PPL diserahkan ke Panitia KKN-PPL terpadupaling lambat 2 
minggu sejak dilaksanakan penarikan. 

B.  Sitematika Laporan KKN (Kelompok) 
HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 
KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (KALAU ADA) 

BAB  I  PENDHULUAN 

1. Latar belakang 

2. Tujuan KKN 

3. Manfaat KKN 

BAB  II  GAMBARAN UMUM  LOKASI 

1. Deskripsi wilayah (Monografi desa) 

2. Potensi desa 

3. Permasalahan yang dihadapi desa 

4. Solusi/alternatif penyelesaian  

BAB  III PELAKSANAAN PROGRAM KKN 

1. Program Kerja KKN 
2. Ketercapaian  target program KKN 

3. Faktor Pendukung dan penghambat program KKN 
4. Pembahasan Program dan hasil yang dicapai 

BAB  IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 

2. Saran 
Lampiran-lampiran 

Kegiatan dalam gambar 
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C. Sistematika Laporan PPL (Laporan Individu) 

 
HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 
KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

1. Latar belakang 

2. Tujuan pelaksanaan PPL 

3. Manfaat  pelaksanaan PPL 

BAB  II : GAMBARAN UMUM SEKOLAH  

1. Profil sekolah 

2. Potensi Sekolah 

BAB  III : LAPORAN KEGIATAN PPL 

1. Kalender Pendidikan 

2. Jadwal Belajar 

3. Program Tahunan 

4. Analisi waktu program semester 

5. Program Semester 
6. Silabus mata Pelajaran 

7. Analisis Pemetaan SK/KD  
8. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

9. Kisi-kisi Soal 
10. Instrumen evaluasi (bank soal) 

11. Program Pengayaan/perbaikan 
BAB  IV. PENUTUP 

1. Saran untuk perbaikan KBM 

2. Photo Kegiatan Belajar Mengajar 

3. Photo Kegiatan Pembinaan Ekstrakurikuler 
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Lampiran 1  : Contoh Sampul KKN 
 

 
LAPORAN 

KULIAH KERJA NYATA 
DI DESA……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NAMA ANGGOTA : 
1………………………….. 

2………………………….. 
3………………………….. 

4………………………….. 
5………………………dst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI NW LOMBOK TIMUR 

FAKULTAS TARBIYAH 

 

Alamat : Jalan Jur. Mataram-Labuhan Lombok Desa Anjani  
Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur 

Tahun Akademik 2012 / 2013 
 

Maret  2013 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO INSTITUT 
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Lampiran 2  : Contoh Sampul  PPL 
 

 
LAPORAN 

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI NW LOMBOK TIMUR 

DI MADRASAH……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
OLEH  :  

 
--------------------------------- 

NIM…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat : Jalan Jur. Mataram-Labuhan Lombok Desa Anjani  

Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur 

Tahun Akademik 2012 / 2013 
 

Maret 2013 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LOGO INSTITUT 
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Lampiran 3  : Format Penilaian Kegiatan KKN 
 

NO NAMA Aspek 

NA 1 
(0 – 100) 

2 

( 0 – 100) 

3 

( 0 – 100) 

4 

( 0 – 100) 

5 

( 0 – 100) 

1        

2        

3        

4        

5        

dst        

Ketrangan : 
1. Persentase kehadiran  

2. Partisipasi dan kerjasama dalam kegiatan 
3. Kecerdasan dalam memberikan solusi 

4. Kedisiplinan dan tanggung jawab 
5. Laporan tertulis Kegiatan                      

 

NA	 =
1 + 2 + 3 + 4 + 5

5
 

……………………….2013 

Guru Pamong/DPL 

 

_____________________ 

NIP. 

 

Contoh : Format Penilaian PPL Administrasi Mengajar 

 

PENILAIAN ADMINISTRASI 

Nama Mahasiswa :………………………………….. 
Mapel Diampu :………………………………….. 

Lokasi PPL  :………………………………….. 
Waktu PPL  :…………………….s/d……….... 

 

NO KOMPONEN PENILAIAN Kondisi Skor Nilai 

ada tdk 1 2 3 4 

1 Silabus       

2 Program Tahunan       

3 Program Smester       

4 Analisi Program semester       

5 RPP       

6 Agenda Harian       

7 Daftar Nilai       

8 Absen Siswa       

 

Rumus : 	�� =
����	��������

	�
	X	100 

……………………….2013 
Guru Pamong/DPL 

_____________________ 
NIP. 



17 

 

PENIALAIN PELAKSANAAN PENGAJARAN 

 
Nama Mahasiswa :………………………………….. 

Mapel Diampu :………………………………….. 
Lokasi PPL  :………………………………….. 

Waktu PPL  :…………………….s/d……….... 
 

N
O 

KOMPONEN PENILAIAN 
Kondisi Skor Nilai 

Ya tdk 1 2 3 4 

1 Menyiapkan  Peserta didik       

2 Pemberian Motivasi dan Melakukan apersepsi        

3 Menyampaikan SK/KD dan Tujuan Pembelajaran       

4 Melibatkan Siswa untuk mencari Informasi dari berbagai 

sumber (Eksplorasi) 

      

5 Memfasilitasi terjadinya berbagai interaksi antar siswa, antar siswa dg 

guru, lingkungan dansumber belajar lainnya (eksplorasi) 
      

6 Memfasilitasi siwa melalui pemberian tugas, diskusi, 

penyampaian gagasan dan lain-lain.  (elaborasi) 

      

7 Memberikan penguatan secara lisan, tulisan, isyarat maupun 

hadiah terhadap keberhasilan siswa (konfirmasi) 

      

8 Bersama siswa melakukan refleksi kegiatan yang telah 

dilakukan 

      

9 Bersama siswa membuat rangkuman/kesimpulan tentang 

materi yang telah disampaikan 

      

10 Melakukan evaluasi dan pemberian tugas       

 

Rumus : 	�� =
����	��������

� 
	X	100 
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INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI NW LOMBOK TIMUR 
Alamat : Jalan Jurusan Mataram Labuhan Lombok Desa Anjani  

Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur – NTB 

Tahun Akademik 2012 / 2013 

 

 

 

Januari 2013 


