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Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan yang 

saling mendukung satu dengan lainnya dalam rangka mengembangkan kompetensi 

mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. PPL 

dilaksanakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bersama dengan mitra 

sekolah atau lembaga adalah suatu model praktik dalam penyiapan calon guru atau 

tenaga kependidikan yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

diri menjadi insan yang bertakwa, mandiri dan cendekia serta memberikan 

pengalaman belajar yang bagus dan bermutu, memperluas wawasan, melatih dan 

mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan 

keterampilan, kemandirian, tanggungjawab dan kemampuan dalam memecahkan 

masalah. Disamping itu dengan pelaksanaan PPL diharapkan dapat mendukung 

pengembangan sekolah/ lembaga. 

Pelaksanaan PPL dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus sampai 12 September 

2015 di SMA Negeri 1 Srandakan. SMA Negeri 1 Srandakan berlokasi di Jalan 

Pandansimo Km.01 di Dusun Gerso, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, 

Kabupaten Bantul. Sekolah ini merupakan satu-satunya Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di Kecamatan Srandakan, dengan luas tanah 1800 m2 yang berstatus dibawah 

Kementerian Pendidikan. Letak SMA N 1 Srandakan dapat dikatakan strategis 

karena dekat dengan jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh angkutan umum. 

Lingkungan sekitar sekolah merupakan daerah perkampungan yang masih alami. 

Serta teduh dengan suasana pedesaan. Kondisi inilah yang menciptakan proses 

kegiatan belajar mengajar di SMA N 1 Srandakan nyaman dan kondusif. 

 Dalam kegiatan Pembelajaran perlu melakukan persiapan diantaranya 

penyusunan matriks, RPP, dan media pembelajaran. Program-program yang telah 

terlaksana tersebut, merupakan indikasi keberhasilan semua pihak yang terkait. 

Praktik mengajar yang telah dilakukan adalah sebanyak 10 kali. Praktik mengajar 

dilakukan di kelas XI IPA 1, XII IPS 1 dan XII IPS 2. Setelah masa PPL, diharapkan 

pihak siswa akan terus berusaha berkarya untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuannya disemua bidang, menemukan cara belajar yang efektif, dan 

berorganisasi dengan dibimbing oleh guru pembimbing yang bersangkutan. 

Keberhasilan pelaksanaan PPL ini, hendaknya disikapi oleh pihak Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan mempertahankan dan meningkatkan jalinan komunikasi dan 

kerjasama dengan SMA Negeri 1 Srandakan, supaya PPL dimasa mendatang akan 

lebih baik dan lebih menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan 

sekolah, siswa dan mahasiswa praktikan itu sendiri. 

Selama kegiatan PPL mahasiswa memperoleh pengalaman yang belum 

pernah diperoleh di bangku perkuliahan, terutama dalam pengalaman dalam 

mengajar di kelas, baik yang bersifat teori-teori maupun praktik. Dalam pelaksanaan 

program-program tersebut tidak pernah terlepas dari hambatan-hambatan. Akan 

tetapi adanya semangat, motivasi, dari guru pembimbing lapangan dan guru-guru 

lain, dosen pembimbing lapangan, teman-teman satu tim dan berkat kerjasama yang 

baik maka segala hambatan dapat teratasi dengan mudah. 
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