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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Univeritas Negeri Yogyakarta melaksanakan mata kuliah Pengalaman 

Lapangan (PPL) dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan 

pembelajaran. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tersebut, penyelenggaraan 

PPL dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan PPL mencakup praktik mengajar dan 

kegiatan akademis yang lain dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan 

tenaga kependidikan yang professional. 

Kegiatan PPL ini terintegrasi untuk mengasah kemampuan mahasiswa 

kependidikan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku 

perkuliahan. Persiapan untuk menjalani kegaitan PPL ini sudah dimulai dari kegiatan 

sosialisai, kuliah microteaching, pembekalan PPL oleh dosen, dan lain-lain. 

 

A. Analisis Situasi 

Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, seluruh mahasiswa yang 

melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Klaten harus memahami terlebih dahulu 

lingkungan dan kondisi lokasi kegiatan PPL. Sehubungan dengan hal tersebut, 

setiap mahasiswa baik secara individu maupun kelompok telah melaksanakan 

observasi terhadap lokasi PPL yaitu SMA Negeri 1 Klaten. Observasi ini 

bertujuan agar mahasiswa peserta PPL mendapatkan gambaran fisik serta kondisi 

psikis yang menyangkut aturan dan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 

Klaten. 

1. Sejarah dan Visi Misi Sekolah 

Pada tahun 1950–an  rakyat Indonesia sudah bisa mengenyam 

kemerdekaan  namun masyarakat klaten masih merasa haus. Masyarakat 

Klaten dan sekitarnya sangat mendabakan angin segar dan embun penyejuk 

yang berupa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Baik Sekolah Menegah Atas 

maupun Sekolah Menegah Kejuruan. Mendengar deras dan kerasnya dambaan 

itu, para tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan Klaten terusik juga. 

SMA Negeri 1 Sleman terletak di Jalan Merbabu no 13 Klaten, Jawa 

Tengah. Pada tanggal 5 November 1957 para pahlawan dan relawan 

pendidikan itu berkumpul. Terbentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh 

bapak Mochtar yang kebetulan juga menjabat sebagai  bupati klaten pada 

waktu itu mereka sepakat untuk mendirikan sebuah sekolah Menegah Atas 
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dengan nama SMA Persiapan. Selanjutnya dengan SK Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI nomor 5620/B/57 nama SMA Persiapan diubah menjadi 

SMA NEGERI KLATEN. 

Dalam perjalanannya menapaki tangga–tangga untuk meraih kesuksesan, 

SMA NEGERI Klaten terus berusaha berbenah diri terutama dibidang 

akademis sesuai dengan prtunjuk  Depdikbud. 

 

1.1. Visi SMA Negeri 1 Klaten 

Terwujudnya  Lulusan Unggul, Berdaya Saing  Global dan Beretika 

Lingkungan Berlandaskan Nilai -Nilai  Luhur Bangsa. 

Indikator Pencapaian Visi: 

a. Unggul dalam Nilai Ujian Nasional 

b. Unggul dalam dalam seleksi ujian masuk  PTN DAN PTS Favorit di 

dalam  dan luar negeri 

c. Unggul dalam Olimpiade Mata Pelajaran 

d. Unggul dalam Lomba Karya Ilmiah 

e. Unggul dalam  Keolahragaan 

f. Unggul dalam disiplin 

g. Unggul dalam aktivitas keagamaan 

h. Unggul dalam kepekaan sosial 

i. Unggul dalam seni dan budaya 

j. Unggul dalam manajemen informatika 

k. Unggul  dalam berkomunikasi dan memanfaatkan literasi berbahasa 

Inggris 

 

1.2. Misi SMA Negeri 1 Klaten 

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sesuai 

karakteristik keilmuan tiap mata pelajaran yang berorientasi pada 

ketuntasan pencapaian hasil pembelajaran melalui pengembangan 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

b. Mendorong dan membantu siswa dalam memahami dan mengenali 

potensinya agar dapat dikembangkan  sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya secara optimal. 
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c. Menumbuhkan semangat keunggulan, kebersamaan dalam 

kerberagaman, kepekaan sosial dan mengembangkan budaya mutu 

secara intensif kepada segenap warga sekolah. 

d. Mendorong dalam membantu terbentuknya manusia berbudi luhur, 

berkepribadian kuat dan  beretika lingkungan serta berdaya saing global 

yang didasari oleh penghayatan terhadap agama  yang dianutnya secara 

benar. 

e. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah dan kelompok kepentingan  yang terkait dengan pihak sekolah 

(Stakeholder). 

f. Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dan pemanfaatan literasi 

berbahasa inggris yang berguna  dalam komunikasi internasional. 

g. Meningkatkan kualitas layanan terhadap publik pengguna informasi 

pendidikan melalui peningkatan dan  pengembangan kemampuan 

manajemen informatika. 

h. Membudayakan perilaku hidup sehat, bersih, indah dan ramah 

lingkungan menuju terbentuknya kualitas lingkungan sekolah yang 

clean, green dan blue. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMA N 1 Klaten 

berlokasi di Jalan Merbabu no 13, Klaten, Jawa Tengah, dimulai semenjak 

tanggal 10 Agustus 2015-11 September 2015. Lokasi sekolah ini cukup strategis 

karena terletak di tepi jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kota 

Solo, Jawa Tengah, terletak persis ditengah-tengah kota klaten. Berdasarkan hasil 

observasi tim terhadap kondisi sekolah baik kondisi fisik dan nonfisik, dapat 

disimpulkan bahwa sekolah ini cukup baik. 

2. Sarana dan Prasarana Sekolah 

Tanah bersertifikat, milik negara yang dapat didayagunakan sesuai dengan 

keperluan dan tujuan pendidikan. Luas tanah seluruhnya 15.619 m2, dengan 

rincian luas bangunan seluas 6863 m2, halaman 7486m2, lapangan olahraga 784 

m2, lain-lain 486 m2. 

Sekolah yang terletak di dekat Stadion Trikoyo Klaten, menempati lokasi 

di Jalan Merbabu No. 13 Kalurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, 

Kabupaten Klaten memiliki fasilitas sekolah yang cukup lengkap berupa gedung 

dan lapangan olah raga. 
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Fasilitas gedung terdiri dari gedung dan lapangan olah raga. Bangunan 

gedung terdiri dari kantor, ruang guru dan kepala sekolah, 28 ruang kelas, 5 ruang 

laboratorium, ruang BP, koperasi siswa, masjid, kantin, kamar mandi dan WC, 

kandang sepeda, halaman sekolah/taman, lapangan tenis dan basket. Ketersedian 

air bersih untuk berbagai keperluan dipenuhi dari sumber air PAM, disamping 

memiliki sumber air bersih lain yang berasal dari sumur. Selama ini belum pernah 

terjadi kebakaran, keamanan gedung relative terjaga Ada kunjungan secara 

periodik pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan tiap bulan dua kali dengan 

memanfaatkan fasilitas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). 

Alat dan bahan yang tersedia di laboratorium MIPA memadahi untuk 

standar minimal kompetensi dalam kurikulum nasional, walaupun beberapa 

peralatan laboratorium sudah tidak layak. Memiliki sebuah laboratorium 

komputer lengkap dengan jaringan internet yang fungsinya baru sebatas untuk 

akses informasi, dengan jumlah komputer sebanyak 22 buah. Ditempati sebuah 

gedung SPKG yang dipergunakan untuk sentral kegiatan MGMP Kabupaten 

Klaten, yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan (jika tidak 

dipergunakan). Perpustakaan berukuran 240 m2. Belum ada data rasio buku teks 

dan buku referensi untuk guru dan siswa. Perpustakaan sekolah menggunakan 

system catalog belum berstandar internasional. Sekolah berlangganan majalah 

gerbang, trubus, intisari, harian kompas, harian kedaulatan rakyat, harian suara 

merdeka dan tabloid bola. Belum ada perumusan program pelatihan dan 

implementasi tentang cara penggunaan perpustakaan yang baik untuk siswa, guru, 

maupun staf sekolah lainnya. Sekolah menyediakan dana untuk selalu 

memutahirkan buku dan periodikal perpustakaan.  

Untuk menjadi SNBI, sekolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

90 % ruang kelas lebih besar dari 64 m2, Laboratorium MIPA dan IPS berstandar 

internsional, jumlah computer dalam laboratorium computer setiap rombongan 

belajar 25 set, perpustakaan dapat menampung 5 % siswa terdaftar yang kondusif 

untuk membaca dan studi individual, rasio perbandingan buku teks dengan siswa 

1 : 1, buku referensi minimal 3 : 1, rasio perbandingan buku teks dengan guru 1 : 

1, buku referensi 5 : 1; sekolah menggunakan system katalog yang diakui secara 

internasional, sekolah berlangganan periodical terpilih dalam jumlah dan jenis 

yang memadai bagi siswa dan peningkatan profesionalisme guru serta staf 

lainnya; sekolah mendorong siswa dan guru untuk selalu menggunakan 

perpustakaan; ada rumusan program pelatihan dan implementasi tentang cara 
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penggunaan perpustakaan baik untuk siswa, guru maupun staf sekolah lainnya, 

tersedia dana cukup untuk memutahirkan buku dan periodical perpustakaan.  

Berdasarkan kondisi riil dan kriteria yang ditetapkan SNBI, maka sekolah 

perlu melakukan: 

 Melengkapi alat dan bahan laboratorium MIPA 

 Melakukan pendataan ulang rasio buku teks dan buku referensi untuk guru 

dan siswa 

 Membuat sistem katalog perpustakaan berstandar internasional  

 Membuat rumusan program pelatihan dan implementasi cara penggunaan 

perpustakaan 

 Meningkatkan alokasi anggaran untuk memutahirkan koleksi perpustakaan 

dalam RAPBS 

 

Luas bangunan                 : 6.863 m2 

Halaman                           : 7.486 m2 

Lain-lain                           : 486 m2 

Ruang teori                       : 29 ruang    (1974 m2) 

Laboratorium Biologi       : 142 m2  (kelengkapan alat terlampir) 

Laboratorium fisika          : 190 m2   (kelengkapan alat terlampir 

Laboratorium biologi        : 190 m2    (kelengkapan alat terlampir) 

Laboratorium komputer    : 240 m2 (2 ruang) 

Ruang UKS                       : 27 m2 

Ruang koperasi/toko         :  36 m2 

Ruang BK                         : 152 m2 

Ruang kepala sekolah       : 80 m2 

Ruang guru                        : 186 m2 

Ruang TU                          : 80 m2 

Ruang  Osis                       : 27 

Kamar mandi/WC Guru          : 9 m2 (2) 

Kamar mandi/WC murid         : 35 m2 (18) 

Gudang                                    : 66 m2 (2) 

Ruang ibadah                          : 496 m2 (4) 

Rumah penjaga sekolah          : 9 m2 

Sanggar PKG                          : 320 m2 

Jumlah  komputer                   : 101 
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Jumlah LCD                        : 22 

Jumlah Laptop                     : 22 

Mobil                                   : 1 

Sepeda                                 : 1 

 

 Observasi juga dilaksanakan dalam ruang kelas pada saat kegiatan 

belajar mengajar. Observasi di ruang kelas pada saat kegiatan belajar 

mengajar. Observasi ini bertujuan agar praktikan dapat melihat atau 

mengamati sendiri secara langsung bagaimana proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Hal-hal yang menjadi bahan 

pengamatan antara lain : 

a. Cara membuka pelajaran 

b. Penyajian materi 

c. Metode pengajaran 

d. Penggunaan bahasa 

e. Penggunaan waktu 

f. Gerak 

g. Cara memotivasi peserta didik 

h. Teknik bertanya 

i. Teknik penguasaan materi 

j. Penggunaan media 

k. Bentuk dan cara evaluasi   

l. Menutup pelajaran 

 

3. Kondisi Nonfisik 

Kondisi non fisik SMA N 1 Klaten salah satunya dapat  dilihat dari beberapa 

jajaran guru dan karyawan yang mengajar.  Di SMA N 1 Klaten  terdapat sebanyak 

82 guru dan kurang lebih 10 karyawan yang saling bekerja sama untuk memajukkan 

kualitas sekolah.  Untuk guru Sosiologi khususnya, terdapat 3 guru yang sudah 

mengampu dengan kurikulum 2013, yang dilaksanakan dikelas X, XI dan XII.  

Selain para jajaran  pengajar dan  karyawan terdapat pula siswa-siswi SMA N 

1 Klaten. Siswa-siswi SMA N 1 Klaten berjumlah 997 yang terdiri dari 343 peserta 

didik kelas X, 321 peserta didik kelas XI, 333 peserta didik kelas XII. Masing-masing 

kelas berjumlah 32 dan 34 peserta didik. Untuk mengembangkan potensi peserta 
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didik, SMA N 1 Klaten juga memfasilitasi beberapa kegiatan yang tercantum dalam 

daftar ekstrakurikuler sekolah, diantaranya Pramuka dan PMR. 

Berdasarkan hasil analisis situasi dari observasi yang telah dilaksanakan, 

maka kelompok PPL SMA N 1 Klaten berusaha untuk memberikan stimulus awal 

untuk mengoptimalkan potensi dan mengembangkan kualitas  SMA Negeri 1 Klaten 

yang diwujudkan dalam berbagai program yang telah direncanakan.  

 

B. Perumusan Program Kegiatan 

Perumusan program kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) untuk 

jurusan pendidikan sosiologi didasarkan pada hasil observasi dan arahan dari guru 

pembimbing SMA N 1 Klaten. Dalam menyusun rencana program kerja PPL ada hal-

hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana program antara lain: 

a. Analisa kebutuhan 

b. Tujuan yang akan dicapai 

c. Fasilitas yang tersedia  

d. Waktu pelaksanaan 

e. Ketersediaan dana 

f. Kesinambungan program setelah PPL selesai 

 

1. Rancangan Kegiatan PPL 

Dalam pelaksanaannya mahasiswa belajar menjadi seorang pendidik 

dalam kelas sesuai dengan program keahliannya. Diharapkan mahasiswa 

dapat belajar tentang proses pembelajaran di kelas. Selain itu mahasiswa 

diharapkan mampu mengelola kelas dan mengetahui metode atau cara-cara 

guna mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses belajar mengajar.  

Secara garis besar, program PPL bertujuan untuk membentuk kompetensi  

menagajar sebagai bekal praktik mengajar (real teaching) di sekolah/lembaga 

pendidikan sesungguhnya yang diharapkan dapat diterapkan setelah 

mahasiswa menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Tujuan dan program 

kerja kegiatan PPL adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan pemahaman dasar-dasar pengajaran sesungguhnya 

b. Pengkajian standar kompetensi dan kurikulum yang sedang berlaku 

c. Pengkajian pedoman khusus pengembangan silabus dan sistem penilaian 

sesuai dengan mata pelajaran masing-masing 

d. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh mahasiswa 
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e. Pembentukan dan peningkatan kompetensi dasar mengajar tertentu pada 

mahasiswa 

f. Pembentukan kompetensi kepribadian 

g. Pembentukan kompetensi sosial 

h. Pembentukan kompetensi paedagogik 

i. Pembentukan kompetensi profesional. 

Ada beberapa hal yang dirasa perlu untuk diaplikasikan dalam bentuk 

kegiatan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa dan sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis, maka tersusunlah beberapa program 

PPL Jurusan Pendidikan Sosiologi, yang dikelompokan menjadi tiga, yaitu:  

a. Tahap Persiapan di Kampus 

Pengajaran Mikro/PPL I (Micro Teaching) dilaksanakan pada semester 

VI di kampus FIS UNY. Kegiatan ini merupakan latihan pengajaran yang 

dibatasi dalam skala kecil yaitu dalam waktu mengajar maupun jumlah siswa 

yang mengikuti.Dalam kegiatan PPL I semua ikut terlibat baik mahasiswa 

yang berperan sebagai murid maupun dosen pembimbing.Pengajaran mikro 

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum 

mengambil mata kuliah PPL. 

b. Observasi di Sekolah 

Observasi dilakukan sebelum praktikan praktik mengajar, yakni pada 

bulan Februari 2015. Pada kesempatan observasi ini praktikan diberi waktu 

untuk mengamati hal-hal berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. 

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberi informasi tidak hanya 

mengenai kegiatan proses belajar mengajar tetapi juga mengenai sarana dan 

prasarana yang tersedia dan dapat mendukung kegiatan pembelajaran di 

tempat praktikan melaksanakan PPL.  

Kegiatan ini meliputi pengamatan langsung dan wawancara dengan 

guru pembimbing dan siswa. Hal ini mencakup antara lain: 

1. Observasi lingkungan sekolah 

Dalam pelaksanan observasi praktikan mengamati beberapa aspek yaitu: 

- Kondisi fisik sekolah 

- Potensi siwa, guru dan karyawan 

- Fasilitas KBM, media, perpustakaan dan laboratorium 

- Ekstrakurikuler dan organisasi siswa 

- Bimbingan konseling 
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- UKS 

- Administrasi 

- Koperasi, tempat ibadah dan kesehatan lingkungan. 

2. Observasi perangkat pembelajaran 

Praktikan mengamati bahan ajar serta kelengkapan administrasi yang 

dipersiapkan guru pembimbing sebelum KBM berlangsung agar praktikan 

lebih mengenal perangkat pembelajaran. 

3. Observasi proses pembelajaran 

Tahap ini meliputi kegiatan observasi proses kegiatan belajar mengajar 

langsung di kelas. Hal-hal yang diamati dalam proses belajar mengajar 

adalah : membuka pelajaran, penyajian materi, metode pembelajaran, 

penggunaan bahasa, penggunaan waktu, gerak, tehnik bertanya, tehnik 

penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk dan cara penilaian dan 

menutup pelajaran. 

4. Observasi perilaku siswa 

Praktikan mengamati perilaku siswa ketika mengikuti proses kegiatan 

belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. 

c. Persiapan Praktek Pembelajaran 

Persiapan ini merupakan praktek pengajaran terbimbing. 

Mahasiswa mendapat arahan dari guru pembimbing untuk menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang harus diselesaikan seorang guru. Beberapa 

hal yang dipersiapkan oleh mahasiswa sebelum praktik mengajar antara 

lain: 

1) Menyusun silabus dan perhitungan jam efektif 

2) Menyusun Program Tahunan dan Program Semester 

3) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

4) Mempersiapkan materi ajar 

5) Mempersiapkan media pembelajaran 

6) Membuat sistem penilaian 

7) Konsultasi dengan DPL dan guru pembimbing 

 

d. Praktik Mengajar 

Mahasiswa melaksanakan praktik mengajar sesuai dengan program 

studi masing-masing yang mulai tanggal 10 Agustus sampai 11 September 
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2015. Praktik mengajar merupakan inti pelaksanaan PPL. Praktik mengajar 

membentuk kemampuan dan keterampilan mahasiswa. 

1) Penerjunan Mahasiswa ke SMA Negeri 1 Klaten 

Penerjunan mahasiswa PPL UNY 2015 ini dilaksanakan pada 

tanggal 10 Agustus 2015.  Pada penerjunan ini  mahasiswa PPL langsung 

diperkenalkan kepada seluruh keluarga SMA N 1 Klaten di saat kegiatan 

upacara Bendera.  

2) Observasi Lapangan 

Observasi lapangan  merupakan kegiatan yang digunakan 

mahasiswa untuk mengamati kegiatan kelas secara langsung ketika guru 

pembimbing sedang mengajar. Selain kegiatan di kelas, kegiatan ini 

dimaksudkan pula agar setiap mahasiswa memahami bagian perangkat 

pembelajaran yang perlu dibuat untuk melengkapi proses pembelajaran 

mereka. 

3) Upacara Bendera Hari Senin  

Upacara hari senin merupakan kegiatan wajib yang dilakukan 

setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Pemberitahuan 

yang diberitakan pada upacara ini disesuaikan dengan keperluan yang 

ada. Pada akhir upacara ini dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan jadwal masing-masing kelas.  

4) Menyanyikan Lagu Nasional 

Kegiatan menyanyikan lagu nasional merupakan kegiatan wajib 

yang dilaksanakan setiap sebelum pembelajaran jam pertama dimulai, 

setiap kelas bebasuntuk menyanyikan lagu-lagu nasional sesuai dengan 

kesepakatan kelas..  

5) Upacara 17 Agustus 

Upacara 17 Agustus merupakan agenda rutin diselenggarakan oleh 

pemerintah dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Upacara 17 Agustus  di 

SMA N 1 Klaten ini dilaksanakan di halaman sekolah bersama dengan 

seluruh peserta didik. 

6) Rapat Rutin PPL 

Rapat rutin PPL biasa dimaksudkan  untuk mengakrabkan rasa 

kekeluargaan di setiap diri mahasiswa. Rapat rutin direncanakan 

dilakukan seminggu dua kali untuk saling sharing dan  mengevaluasi 

pembelajaran tiap mahasiswa. 
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7) Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 

1. Persiapan Mengajar 

Kegiatan ini meliputi segala sesuatu yang disiapkan mahasiswa 

sebelum mengajar, seperti RPP, Lembar penilaian dan materi 

pembelajaran, serta strategi pembelajaran. Hal ini sangat diperlukan 

untuk kelancaram mengajar seorang calon guru. 

2. Pelaksanaan Praktik Mengajar 

Praktik mengajar dilakukan secara terbimbing. Mahasiswa PPL 

mendapatkan 6 kelas untuk praktik mengajar yaitu kelas XI MIPA 3,  

XI MIPA 4, XI MIPA 5, XI IIS 1, XI IIS 2, dan XII MIPA 8. Namun 

dalam praktik ini tidak menutup kemungkinan, mahasiswa PPL untuk 

mengajar di kelas yang  seharusnya tidak  diampu. 

3. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 

 Konsultasi merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh 

mahasiswa sebelum mengajar. Konsultasi ini meliputi konsultasi 

materi yang akan diajarkan, maupun sampai strategi mengajar yang 

diperlukan. 

 

i. Persiapan Perpisahan PPL 

Persiapan perpisahan PPL diperlukan untuk mempersiapkan 

segala sesuatu yang diperlukan untuk acara perpisahan dan penarikan 

PPL. Mahasiswa PPL meminta bantuan kepada OSIS untuk mengadakan 

kegiatan ramah-tamah dengan bapak ibu guru dan siswa-siswi SMA N 1 

Klaten dengan kegiatan bermain musik dan bernyanyi bersama dan 

kegiatan tersebut disepakati dilaksanakan pada hari Rabu, 9 September 

2015 setelah kegiatan Haornas di sekolahan.  

 

e. Penyusunan Laporan 

Kegiatan penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan 

PPL yang berfungsi sebagai laporan pertanggung jawaban mahasiswa 

atas pelaksanaan PPL. 

f. Penarikan PPL 

Kegiatan penarikan PPL dilakukan tanggal 11 September 2015 

yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMA Negeri 1 

Klaten. 
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