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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 

diselenggarakan pada semester khusus Tahun Ajaran 2014/2015 di SMA Negeri 1 

Purworejo dapat terlaksana degan baik dan lancar. Laporan kegiatan PPL ini 

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya 

kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan selama kurang lebih satu bulan terhitung 

mulai tanggal 10 Agustus – 12 September 2015. 

Kegiatan PPL ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang 

telah ikut berperan dalam terlaksananya kegiatan ini, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kami 

dapat melaksanakan PPL dengan baik dan lancar. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M. Pd, M.A, selaku Rektor Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

3. Bapak Drs. Ngatman Soewito selaku kepala PP PPL dan PKL Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri 

Yogyakarta yang telah memberikan segala kemampuan dan upaya sehingga 

pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan lancar.  

4. Bapak Dr. Supahar, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan 

Dosen Pamong PPL, Bapak Drs. Karim Theresih, SU., dan Bapak Suhadi 

Purwanto, M.Si. selaku Dosen Pamong PPL yang telah memberikan 

bimbingan, pengarahan dan saran selama pelaksanaan PPL dan penulisan 

laporan ini. 

5. Ibu Dra. Budiastuti Sumaryanti, M.Pd., dan Bapak Padmo Sukoco, M.Pd. 

selaku Kepala SMA Negeri 1 Purworejo dan PLT yang telah menyediakan 

berbagai fasilitas demi kelancaran PPL. 

6. Bapak Drs. Hendro Triatmojo selaku koordinator PPL di SMA Negeri 1 

Purworejo yang telah memberi arahan dan berbagai informasi yang 

dibutuhkan selama PPL. 

7. Ibu Retno Wijayanti, M.Pd., Ibu Purborini, M.Pd.Si., Ibu Niken Wahyuni, 

M.Pd., Bapak Drs. Hendro Triatmojo, dan Bapak Drs. Gunawan 

Widyatmoko, M.M. selaku guru pembimbing PPL di kelas, yang telah 

memberikan waktu, saran, nasihat, bimbingan dan pengarahan saat 

menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas. 



8. Bapak/Ibu guru dan Staf Karyawan SMA Negeri 1 Purworejo yang telah 

berkenan membantu pelaksanaan PPL dan telah menjadikan kami bagian dari 

keluarga besar SMA Negeri 1 Purworejo. 

9. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan dan 

pengertiannya. 

10. Teman – teman seperjuangan PPL UNY dan PPL UMP atas kerjasama, 

perjuangan, semangat dan kerja kerasnya selama ini. 

11. Siswa – siswi SMA Negeri 1 Purworejo atas kerjasamanya. 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per-satu yang telah 

mendukung dan membantu terlaksananya kegiatan PPL ini. 

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai 

pelaksanaan kegiatan PPL. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon maaf kepada semua 

pihak, apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan PPL ini. Saran dan 

kritik yang mambangun selalu kami harapkan agar kegiatan kami selanjutnya 

menjadi lebih baik lagi. 

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini kami susun, semoga dapat 

bermanfaat bagi kami khusunya dan para pembaca pada umumnya. Terimakasih. 

 

Purworejo, 14 September 2015 
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ABSTRAK 
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PAMBAYUN HARI SETIAWAN 12405241021 

 
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan salah satu usaha dalam peningkatan 

efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan PPL ini bertujuan untuk 

memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman 

kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, peningkatan keterampilan, kemandirian, 

tanggung jawab, dan kemampuan memecahkan masalah. 

Kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran maupun kegiatan yang 

mendukung berlangsungnya pembelajaran ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purworejo 

selama kurang lebih satu bulan terhitung tanggal 10 Agustus – 12 September 2015. 

Kegiatan PPL yang dilaksanakan mencakup pengenalan kegiatan di sekolah dan terjun 

langsung dalam kegiatan belajar mengajar maupun administrasi sekolah. Melalui PPL 

mahasiswa dapat menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di kampus untuk 

diterapkan langsung ke dalam lingkungan pendidikan. Selain kokurikuler, mahasiswa 

PPL juga mendapat pengalaman untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan 

kegiatan sekolah lainnya, seperti persiapan lomba karnaval dan sekolah adiwiyata, 

penanaman tanaman vertikultura dan kegiatan piket guru. 

Dalam kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Purworejo, mahasiswa  mendapatkan 

pengalaman langsung secara nyata berkaitan dengan perencanaan dan pembuatan 

perangkat pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas serta kegiatan 

sekolah lainnya. Sehingga, mahasiswa telah dapat menerapkan dan mengembangkan 

ilmu yang telah diperoleh dan dimiliki sesuai dengan prodi masing – masing. 

 

Kata Kunci : PPL, SMA Negeri 1 Purworejo, Mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINGKASAN KEGIATAN 

 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan lanjutan dari 

microteaching. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk menambah 

pengalaman mahasiswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan 

kegiatan lain yang ada di sekolah yang dapat diperankan oleh guru. Selain itu, 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) menjadi bekal untuk pendidik yang 

profesional. Kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran maupun kegiatan 

yang mendukung berlangsungnya pembelajaran ini dilaksanakan di SMA Negeri 

1 Purworejo selama kurang lebih satu bulan terhitung tanggal 10 Agustus – 12 

September 2015. 

Kegiatan PPL yang dilaksanakan mencakup pengenalan kegiatan di 

sekolah dan terjun langsung dalam kegiatan belajar mengajar maupun 

administrasi sekolah. Melalui PPL, mahasiswa dapat menerapkan disiplin 

ilmu yang diperoleh di kampus untuk diterapkan langsung ke dalam lingkungan 

pendidikan. Selain kokurikuler, mahasiswa PPL juga mendapat pengalaman 

untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah lainnya, 

seperti persiapan lomba karnaval dan sekolah adiwiyata, penanaman tanaman 

vertikultura dan kegiatan piket guru. Rincian kegiatan yang dilaksanakan 

selama mahasiswa melakukan PPL di sekolah tersebut adalah sebagai 

berikut. 

A. Praktik Mengajar 

Kelompok PPL UNY yang praktik mengajar di SMA N 1 Purworejo 

terdiri dari lima mahasiswa, dua mahasiswa dari Program Studi Pendidikan 

Fisika, satu mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia Internasional, 

dan dua mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Geografi. Berikut 

rincian kegiatan kami selama praktik mengajar. 

Nama R M Mirwan Sabiq 

Program studi Pendidikan Fisika 

Kelas tempat 

praktik mengajar 

X MIA 1 dan X MIA 2 

Rincian 3 JP per minggu : 4 RPP + 1 UH + 1 remedial 

Materi Besaran, satuan, dan pengukuran 

Metode Jigsaw, diskusi, ekspositori, praktikum 

Media Ppt, LKS, modul, mistar, jangka sorong, 

mikrometer sekrup, dan neraca O’hauss. 

 

 

 



Nama Iva Nandya Atika 

Program studi Pendidikan Fisika 

Kelas tempat 

praktik mengajar 

XI MIA 7 

Rincian 4 JP per minggu : 6 RPP + 1 UH + 1 remedial 

Materi 1) Analisis vektor untuk gerak 

2) Hukum Newton untuk gravitasi 

Metode Diskusi, ekspositori 

Media Ppt, LKS, modul, dan gambar 

 

Nama Indah Familiasari 

Program studi Pendidikan Kimia Internasional 

Kelas tempat 

praktik mengajar 

XI MIA 6 dan XI MIA 7 

Rincian 4 JP per minggu : 5 RPP + 1 UH + 1 remedial 

Materi Senyawa hidrokarbon dan minyak bumi 

Metode Diskusi, ekspositori, TGT 

Media Ppt, kartu perjodohan Alkena dan Alkuna, dan 

artikel 

 

Nama Akhmad Rofiq Alwani 

Program studi Pendidikan Geografi 

Kelas tempat 

praktik mengajar 

X MIA 1, X MIA 2, X MIA 3, dan X MIA 4 

Rincian 3 JP per minggu : 2 RPP + 1 UH + 1 remedial 

Materi Pengetahuan dasar Geografi 

Metode Diskusi, ekspositori, TGT 

Media Ppt, LKS, video, dan gambar 

 

Nama Pambayun Hari S 

Program studi Pendidikan Geografi 

Kelas tempat 

praktik mengajar 

X MIA 5, X MIA 6, X MIA 7, dan X MIA 8 

Rincian 3 JP per minggu : 2 RPP + 1 UH + 1 remedial 

Materi Pengetahuan dasar Geografi 

Metode Diskusi, ekspositori, TGT 

Media Ppt, LKS, video, dan gambar 

 

B. Piker Guru 

Piket guru merupakan salah satu bentuk kegiatan praktik persekolahan 

yang merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa PPL disamping pelaksanaan 

praktik mengajar. Kegiatan piket guru di sekolah berlangsung dari pagi hari 

pukul 06.30 sampai dengan 17.00 WIB. Rangkaian kegiatan piket guru di 

SMA Negeri 1 Purworejo terdiri atas piket gerbang, piket lobi, piket BK, 

dan piket sore. Kegiatan piket gerbang di sekolah berlangsung pada pagi hari 



di dekat gerbang sekolah sebelum kegiatan belajar dimulai. Piket pagi di 

gerbang sekolah bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin pada peserta 

didik agar dapat berangkat tepat waktu dan menghormati guru. Pada piket 

gerbang ini, mahasiswa PPL bertugas untuk menyambut kehadiran dan 

bersalaman dengan peserta didik bersama guru piket lainnya. Selanjutnya 

mahasiswa PPL juga diberi tugas untuk mencatat nama-nama peserta didik 

yang terlambat melewati garis kuning pada pukul 06.45 WIB. 

Setelah melakukan piket gerbang, kegiatan piket guru dilanjutkan 

dengan piket lobi untuk menyampaikan surat izin ketidakhadiran peserta 

didik dan tugas dari guru yang berhalangan hadir ke kelas. Surat izin yang 

masuk selanjutnya diarsipkan di ruang Bimbingan dan Konseling (BK). Abila 

dibutuhkan, dilakukan piket BK untuk memenuhi tugas administrasi data 

peserta didik. Rangkaian piket guru lainnya adalah piket sore yang 

dilaksanakan mulai dari pukul 15.15–17.00 WIB di lobi sekolah untuk 

memantau kegiatan peserta didik selama masih disekolah. Setelah pukul 

17.00 WIB diharapkan tidak ada kegiatan peserta didik di sekolah, dan 

peserta didik harus meninggalkan sekolah. 

 

C. Ekstrakurikuler Pramuka dan Big Camp 

Ekstrakurikuler pramuka merupakan salah satu kegiatan wajib yang 

harus diikuti oleh peserta didik kelas X di SMA Negeri 1 Purworejo. 

Ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 13.30 

sampai dengan 16.00 WIB. Rangkaian kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

antara lain upacara pembukaan, kegiatan inti pramuka dan upacara penutup. 

Upacara pembukaan dan penutup dilakukan di lapangan kecil SMA Negeri 1 

Purworejo. Sedangkan kegiatan inti pramuka diisi dengan penyampaian 

materi kepramukaan oleh Dewan Ambalan (DA). Dalam kegiatan ini, 

mahasiswa PPL berperan menjadi kakak Pembina yang memantau kegiatan 

kepramukaan bersama dengan kakak Pembina lain dari pihak guru. 

Penerimaan secara resmi keanggotaan pramuka dan Dewan Ambalan 

SMA Negeri 1 Purworejo dilaksanakan melalui kegiatan Kemah Besar (Big 

Camp) Pramuka yang berlangsung selama tiga hari dua malam di SMA 

Negeri 1 Purworejo. Big Camp yang dimulai tanggal 9 September hingga 11 

September berlangsung dengan tertib dan lancar. Berbagai kegiatan yang 

dilakukan dalam acara Big Camp antara lain GV, lomba dai, memasak, story 

telling, suara sangga, Pensilanada, dan upacara api unggun. Selama kegiatan 

Big Camp, seluruh sangga harus mempersiapkan makanan sendiri dengan 



bahan-bahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga melatih 

kemandirian peserta didik pramuka. 

Kegiatan Big Camp diakhiri dengan penerimaan kenggotaan pramuka 

kelas X SMA Negeri 1 Purworejo sekaligus pelantikan Dewan Ambalan. 

Pada upacara penutup juga diumumkan kejuaraan dan pemberian hadiah pada 

sangga yang berhasil memenangkan rangkaian perlombaan selama kegiatan 

Big Camp berlangsung. 

 

D. Lustrum XII (Tabligh Akbar) 

Kegiatan Lustrum XII SMA 1 Purworejo diselenggarakan dalam rangka 

memperingati ulang tahun Sekolah yang ke 60 tahun. Serangkaian kegiatan 

besar diselenggarakan untuk menyemarakkan peringatan tersebut. Salah satu 

nya yakni acara tabligh akbar. Tabligh akbar yang diselenggarakan tanggal 10 

Agustus 2015 ini mengundang seorang ustadz sekaligus motivator muda asal 

Bandung yakni Ustadz Asep Fakhri.  

Acara yang berlangsung dari jam 08.00-12.00 WIB terbilang sukses. 

Hal ini tidak terlepas dari kerjasama dan skill mumpuni yang dimiliki oleh 

pengurus organisasi ROHIS SMA 1 Purworejo. Beberapa tamu undangan 

penting turut hadir menyaksikan karya anak bangsa, antara lain : Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, dan beberapa ketua 

MGMP PGRI Kabupaten Purworejo.  

Acara dikemas menarik dimulai dari gema illahi yang diiringi nasyid 

Rohis SMA 1 Purworejo, sambutan dan sekaligus pembukaan dari Kepala 

Sekolah, acara inti Tabligh Akbar, pertunjukkan seni daerah sebagai syiar 

dakwah, dan dakwah yang ditunjukkan oleh juara 1 lomba dakwah dalam 

rangka Lustrum XII SMA N 1 Purworejo, diakhiri dengan pembacaan doa 

penutup dari Kang Asep, panggilan ustadz Asep. 

 

E. Karnaval 

Karnaval merupakan kegiatan yang diselenggarakan guna merayakan 

Hari Ulang Tahun Kabupaten Purworejo. Pada dasarnya kegiatan ini 

merupakan kegiatan rutin tahunan. Pada tahun ini tema yang diusung adalah 

“Ayo Kerja”, untuk merespon tema tersebut SMA 1 Purworejo mengusung 

arak-arakan semut sebagai filosofi kerja dalam kerjasama yang kompak.  

SMA 1 Purworejo menurunkan 22 sepeda motor hias semut, 1 Pick up 

sarang semut untuk tempat gamelan, dan 1 mobil jeep pengangkut pasukan 

paskibra untuk menyambut karnaval yang diselenggarakan pada tanggal 21 



Agustus 2015. Setidaknya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak 

sedikit untuk membuat hiasan tersebut. Segenap elemen sekolah saling 

kerjasama, antara lain dewan guru, siswa kelas X, XI, XII, Mahasiswa PPL, 

dan karyawan, semua itu tergabung dalam TIM KARNAVAL SMA 1 

PURWOREJO.  

 

F. Persiapan Sekolah Adiwiyata 

Selain melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan belajar 

mengajar serta kegiatan ekstrakulikuler di SMA N 1 Purworejo, kami TIM 

PPL Universitas Negeri Yogyakarta ikut serta berkontribusi dalam kegiatan 

persiapan sekolah Adiwiyata, yaitu lomba sekolah adiwiyata atau sekolah 

yang berbasis pada lingkungan hidup. Pada kesempatan ini kami berlima TIM 

PPL UNY bersama dengan TIM PPL Universitas Muhammadiyah Purworejo 

(UMP) di minta bantuan oleh sekolah untuk membuat tanaman vertikultura 

dan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajarn (RPP) yang berbasis 

lingkungan hidup. 

Untuk yang pertama adalah membuat RPP berbasis lingkungan hidup. 

Jadi, dalam kegiatan membuat RPP ini kami membuat RPP sesuai bidang 

pelajaran yang kami ajarkan yaitu Kimia, Fisika, dan Geografi yang di 

integrasikan dengan pembelajaran tentang lingkungan hidup. Jadi di dalam 

RPP kami buat dengan mengandung ada unsur lingkungan hidupnya baik 

dalam silabus, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, yang di 

sesuaikan dengan mata pelajar sesuai bidang kami. 

Untuk yang kedua adalah membuat tanaman vertikultura yang kami 

lakukan bersama TIM PPL UMP. Pertama- tama yang kami lakukan adalah 

melakukan rapat koordinasi antara TIM PPL UNY dan PPL UMP. Dengan 

kegiatan awal berdiskusi tentang rancangan desain, alat, bahan , dan tanaman 

yang akan di pakai dalam pembuatan tanaman vertikultura. Untuk rencana 

awal kami akan membuat tanaman vertikultura dengan memanfaatkan tempat 

bekas tinta yang berbahan dasar plastik, yang akan di pasang pada papan 

bekas papan tulis. 

Setelah melakukan perencanaan tiba saatnya kami mulai eksekusi. 

Yang pertama kami lakukan adalah membersihkan tempat bekas tinta. Agar 

media tanaman tersebut terbebas dari kontaminan yang mungkin bisa 

menganggu kelangsungan hidup tanaman. Lalu membentuk bekas tinta 

tersebut menjadi media tanaman yang baik berupa pot yang bisa di tanami 

tanaman. Selama beberapa dari kami mengubah tempat tinta menjadi pot, 



sebagian dari kami yang lain pergi untuk membeli tanaman yang akan di 

tanam. 

Setelah semuanya telah siap, maka kegiatan bertanampun dimulai. 

Dengan mencampur pupuk kandang, kompos, dan tanah maka tanaman siap 

untuk di tanam pada pot bekas tinta yang siap di pakai. Setelah kami 

menanam semua pot bekas tinta dengan tanaman, maka pot berisi tanaman 

tersebut siap di pasang pada papan bekas papan tulis, yang di pasang pada 

jalan menuju ke ruang guru. 

Untuk kegiatan membuat tanaman vertikultura, kami juga membuat 

tanaman vertikultura yang lain , yang kami pasang di depan deretan ruang 

kelas X. untuk desain tanaman vertikultura ini berbeda dengan desain 

tanaman vertikultura yang pertama. Karen tanaman ini kai gantung pada 

pralon- pralon yang kami gabungkan membentuk seperti gawang, dimana 

pada pralon tersebut jug kami tanami dengan tanaman.  

Kegiatan pembuatan tanaman vertikultura ini mendapatkan dana dari 

sekolah yang berjumlah Rp 2.000.000,00 yang kami gunakan sebanyak Rp  

dengan sisa uang sebesar Rp yang kami kembalikan lagi ke sekolah. Kegiatan 

membuat tanam,an vertikultura ini sangat menambah pengalaman 

kami,meningkatkan kreativitas, dan meningkatka rasa kebersamaan serta 

gotong royong. 

 

G. LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) 

LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) merupakan agenda rutin yang 

diselenggarakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Purworejo tiap tahunnya di awal 

pembentukan kepengurusan OSIS yang baru. Kegiatan ini bertujuan untuk 

melatih kepemimpinan dari anggota OSIS yang baru sehingga mampu 

melaksanakan tugas dengan baik selama kepengurusannya. LDK ini diadakan 

selama dua hari yaitu hari kamis dan jumat tanggal 3 dan 4 September 2015.  

Hari pertama kegiatan dilakukan di SMA N 1 Purworejo, kegiatan di 

hari tersebut lebih ditekankan pada pelatihan softskill, training motivation, 

dan penanaman dasar-dasar kepemimpinan pada peserta didik pengurus OSIS 

yang baru. Kegiatan hari pertama dimulai sejak dari pagi sampai sore dengan 

berbagai rangkaian kegiatan yang padat. Mereka dilatih agar dapat 

berorganisasi yang baik dan dapat melaksanakan organisasi dengan kompak. 

Selain itu juga didorong dengan motivasi agar peserta didik memiliki 

semangat yang tinggi dalam menjalani amanah yang diembannya selama 

setahun kedepan. 



Hari kedua, kegiatan dilakukan di luar sekolah yaitu di daerah Pengasih, 

Kulon Progo. Pada hari kedua ini kegiatan lebih fokus ke permainan atau 

games di alam terbuka. Peserta didik harus mampu melewati dan melakukan 

semua permainan yang disiapkan oleh panitia. Kegiatan ini bertujuan melatih 

kerjasama dan kekompakan antar peserta didik serta ketangkasan dalam 

memecahkan suatu masalah. Selain itu, peserta diidik juga harus cekatan dan 

responsif agar cepat dan tepat dalam melihat suatu masalah dan mampu 

menyelesaikannya dengan baik. Dalam kegiatan LDK ini, mahasiswa PPL 

melakukan pengawasan dan monitoring agar kegiatan LDK ini dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai rencana. 

 

H. Upacara 

Selama kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Purworejo, mahasiswa PPL 

UNY 2015 juga mengikuti kegiatan rutin yaitu kegiatan upacara. Selama 

sebulan mahasiswa mengikuti upacara biasa tiap hari senin dan upacara hari 

khususn yaitu upacara 17 Agustus. Upacara hari senin dilakukan seperti 

biasanya, dimulai pukul 06.45 sampai selesai sekitar pukul 08.00. Mahasiswa 

PPL masuk dalam barisan guru dalam upacara tersebut dan selama sebulan 

PPL, mahasiswa hanya mengikuti 2 kali upacara pada hari senin, hal tersebut 

dikarenakan pada hari senin minggu pertama sekolah masih mengadakan 

kegiatan lustrum sehingga tidak diadakan upacara. Selain itu, juga ada 

kegiatan orasi calon ketua OSIS sehingga tidak ada upacara pada hari senin 

minggu kedua. 

Upacara 17 Agustus juga bertepatan pada hari senin, peserta didik SMA 

Negeri 1 Purworejo dibuat shift untuk melakukan upacara yaitu upacara di 

sekolah baik upacara pengibaran maupun penurunan bendera, upacara 

pengibaran di Alun-alun Cangkrep, dan upacara penurunan di Alun-alun 

Kabupaten Purworejo. Mahasiswa PPL juga ikut mendampingi peserta didik 

yang mengikuti upacara agar dapat berjalan dengan lancar.  


