
BAB I

PENDAHULUAN

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), merupakan suatu bentuk usaha 

peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang 

merupakan bentuk pembelajaran mahasiswa UNY dengan cara memberikan 

pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mencari pengetahuan di luar kampus 

yakni pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan 

kompetensi yang diperlukan dalam bidang yang ditekuni, peningkatan keterampilan, 

kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 

Program PPL adalah program kegiatan yang dilihat dari aspek manajemen dan 

waktu dengan tujuan mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru 

atau pendidik atau tenaga kependidikan.Standar kompetensi PPL dirumuskan dengan 

mengacu pada tuntutan empat kompetensi guru baik dalam konteks pembelajaran 

maupun dalam konteks kehidupan guru sebagai anggota masyarakat yakni 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan 

kompetensi sosial.

A. Analisis Situasi

1. Profil SMK N 4 Yogyakarta

SMK Negeri 4 Yogyakarta merupakan salah satu dari 4 SMK Negeri 

Kelompok Pariwisata yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

semula menempati gedung SMKK Negeri yang berlokasi di Jalan Kenari 2 

Yogyakarta (dahulu SKKA) pada sore hari dan sejak tanggal 1 Januari 1982 

menempati gedung di Jalan Sidikan 60 Yogyakarta.

SMK N 4 Yogyakarta mempunyai luas tanah 18.728 m2, luas bangunan 

7.951 m2, luas halaman upacara 800 m2, luas lapangan olahraga 1.832 m2. 

Visi dari SMK N 4 Yogyakarta adalah menjadi SMK Adiwiyata, 

menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berjiwa entrepreneur, dan 

kompetitif di dunia kerja. Sedangkan untuk misi yang dilakukan untuk 

mencapai visi tersebut sebagai berikut:

a. Menyiapkan SDM yang: PRODUKTIF (Profesional, Ramah 

Lingkungan, Orientasi ke Depan, Dedikasi Tinggi, Unggul, Kreatif, 

Tangguh, Inovatif)

b. Menciptakan suasana yang: BERIMAN (Bersih, Empati, Rukun, Indah, 

Menyenangkan, Aman, dan Nyaman)

2. Keadaan Fisik Sekolah



Kondisi fisik sekolah ini pada umumnya sudah baik dan memenuhi 

syarat untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu SMK N 4 

Yogyakartamemiliki fasilitas-fasilitas yang cukup memadai guna menunjang 

proses pembelajaran. 

Adapun sarana dan prasarana yang ada, yaitu: 17 ruang praktik, 22 ruang 

teori, 2 ruang agama non Islam, 20 kamar mandi, 4 gudang, 3 sanggar, ruang 

kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang aula, ruang BP/BK, perpustakaan, 

ruang guru, ruang UKS, ruang OSIS, koperasi siswa, mushola, tempat parkir, 

dan lapangan. Berikut penjelasan tentang ruang-ruang yang ada:

a. Ruang praktik tersebar di lantai satu dan dua. Ruangan-ruang ini berfungsi 

sebagai tempat praktik siswa pada masing-masing jurusan.

b. Ruang teori tersebar di lantai satu, dua dan tiga. Ruang teori ini bersistem 

moving class.

c. Ruang aula dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan atau kegiatan 

pembelajaran peserta didik. Ruangan ini berada di lantai dua.

d. Ruang guru berada di lantai dua. Ruang guru ditempati oleh semua guru 

dari berbagai bidang mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 4 

Yogyakarta. Ruang guru ini juga dilengkapi dengan tempat sholat.

e. Ruang TU dan Ruang Kepala Sekolah berada di lantai satu. Ruang ini 

cukup strategis sehingga peserta didik maupun tamu yang mempunyai 

kepentingan dengan informasi sekolah dapat segera dilayani.

f. Ruang BK, digunakan sebagai ruang konseling bagi peserta didik SMK N 

4 Yogyakarta.

g. Ruang Perpustakaan, berisikan buku inventarisasi SMK N 4 Yogyakarta, 

yang diharapkan dapat menunjang wawasan peserta didik. Rungan ini 

berada di lantai satu.

h. Ruang OSIS, berfungsi sebagai ruang koordinasi.

i. Ruang UKS, digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi peserta 

didik SMK N 4 Yogyakartayang merasa kurang sehat. 

j. Koperasi Siswa yang menyediakan segala kebutuhan warga SMK N 4 

Yogyakarta. Kopsis ini terletak di lantai satu.

k. Lapangan, berfungsi sebagi tempat upacara dan olah raga bagi warga 

SMK N 4 Yogyakarta.

l. Tempat parkir yang luas sehingga kendaraan guru, karyawanan peserta 

didik bisa ditampung dengan rapi.

3. Keadaan Non Fisik

a. Potensi Siswa, Guru, dan Karyawan



SMK N 4 Yogyakarta memiliki potensi siswa yang dapat dikembangkan 

untuk meraih prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Pada 

tiap kelas X-XII terdiri dari ± 30 siswa. Siswa berpakaian rapi dan sopan 

serta aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Kurikulum yang digunakan di SMK N 4 Yogyakarta adalah Kurikulum 

2013. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di SMK N 4 Yogyakarta 

sangat mencukupi yaitu jumlah guru 150 orang.

Dilihat dari struktur organisasi sekolah, kepala sekolah SMK N 4 

Yogyakarta dijabat oleh Setya Budi Sungkowo, S.Pd. Dalam pelaksanaan 

tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah dan 

beberapa ketua lainnya, antara lain:

1. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum oleh Dra. Arum Endah Sarwo 

Peni, S.S., M.Pd. 

2. Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas oleh Heni Suswati, S.Pd. 

3. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan oleh Elyas, S.Pd., M.Eng.

4. Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana oleh Winarno (Bagian 

Sarana prasarana)

5. Kepala Tata Usaha oleh Dra. BM. Hari Wardiyanti

6. Komite Sekolah oleh Sarbini

7. Wakil Manajemen Mutu oleh Hadi Susilo, S.Pd.

b. Media Pembelajaran

Media pembelajaran digunakan sebagai alat bantu dalam rangka 

mendukung usaha pelaksanaan strategi serta metode belajar sehingga 

siswa dapat memahami materi dengan mudah dan benar. SMK N 4 

Yogyakarta menggunakan media pendukung yang sudah disesuaikan 

dengan materi dan metode yang digunakan. Keberadaan media 

pembelajaran sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran.

SMK N 4 Yogyakarta memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang 

Kegiatan Belajar Mengajar, fasilitas yang tersedia misalnya LCD, 

komputer di ruang IT dan perpustakaan, laboratorium praktik, 

perpustakaan dengan berbagai macam buku, lapangan basket, alat-alat 

olahraga, ruang keterampilan ada pula alat musik yang berada di ruang 

seni. Media pembelajaran tersebut tergolong lengkap. Internet juga mudah 

diakses karena sekolah ini dilengkapi dengan hotspot area.

c. Organisasi Siswa dan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler di SMK N 4 Yogyakarta  telah terorganisir 

dengan baik. Ada yang bersifat wajib ada pula yang bersifat pilihan. Satu 



diantaranya yang bersifat wajib adalah pramuka bagi kelas X. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di SMK N 4 Yogyakarta  diharapkan dapat 

menampung dan mengembangkan potensi, minat, bakat dan kreativitas 

siswa. Untuk ekstrakurikuler pilihan antara lain:PMR, Rohis, Bahasa 

Inggris, Kesenian, Ansambel/seni musik, dan Olahraga.

d. Proses pembelajaran 

SMK N 4 Yogyakarta mempunyai 150 guru dan karyawan dan jumlah 

siswa sekitar 1600 anak.  Setiap tahun SMK N 4 Yogyakarta menerima 

peserta didik baru 544 anak yang terbagi menjadi 17 kelas 6 paket 

keahlian. Kegiatan belajar mengajar di SMK N 4 Yogyakarta terbagi 

menjadi dua waktu pelajaran yaitu waktu Pelajaran jika ada upacara atau 

apel dan waktu Pelajaran jika tidak ada upacara atau apel. Pembagian jam 

pelajaran yang ada di SMK Negeri 4 Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini:

Tabel 2. Pembagian waktu pelajaran SMK Negeri 4 Yogyakarta
Jam Waktu pelajaran

Senin s/d Sabtu
Tidak upacara

Senin s/d Sabtu
Upacara:07.00-07.45

0 07.00-07.15 Upacara 
1 07.15-08.00 07.45-08.25
2 08.00-08.45 08.25-09.05
3 08.45-09.30 09.05-09.45

Istirahat (15)
4 09.45-10.30 09.45-10.25
5 10.30-11-15 10.40-11.20
6 11.15-12.00 11.20-12.00

Istirahat (15’)
7 12.30-13.15 12.30-13.10

8 13.15-14.00 13.10-13.50

9 14.00-14.45 13.50-14.30

10 14.45-15.30 14.30-15.10



Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.00 tepat, jika tidak ada 

upacara kegiatan pembelajaan  diawali dengan tadarus selama 15 menit 

kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 

dilanjutan jam pelajaran berikutnya.

B. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PPL

1. Perumusan Program

Perumusan program dilaksanakan setelah mengetahui berbagai 

permasalahan yang diperoleh dari kegiatan observasi terhadap lingkungan 

sekolah SMK N 4 Yogyakarta. Setelah menganalisis berbagai permasalahan 

dari hasil observasi awal, mahasiswa mulai bermusyawarah untuk menyusun 

program kerja  yang  harapannya akan memberikan  kontribusi kepada pihak 

sekolah dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ada.

Penyusunan  program  kerja  ini  merupakan hasil musyawarah antara 

mahasiswa PPL, Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Sekolah, dan Guru 

Pembimbing dalam upaya penyelesaian masalah yang ada. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program kerja nantinya menjadi 

tanggung jawab bersama dan tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-

pihak terkait.

2. Rancangan Kegiatan PPL

Pelaksanaan PPL sudah dimulai pada 10 Agustus 2015, dimulai 

membuat RPP dan perangkat pembelajaran lainnya. Pada pelaksanaan 

PPL, mahasiswa mendapat tugas mengajar kelas X Busana Butik 2 mata 

pelajaran dasar pola dan kelas XII Busana Butik 4 mata pelajaran 

pembuatan busana, pembuatan pola dan pembuatan hiasan. Kegiatan 

praktik mengajar dimulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 

September 2015 yang dilaksanakan di SMK N 4 Yogyakarta. Terdapat 

beberapa rancangan program untuk PPL. Adapun program  individu PPL 

Pendidikan Teknik Busana antara lain:

a. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

b. Pembuatan Media Belajar Busana Butik

c. Pelaksanaan/praktik mengajar

d. Membuat analisis hari efektif



e. Mengembangkan soal evaluasi

Dalam pelaksanaan kegiatan PPL, agar dapat terarah dengan baik 

dalam rangka mencapai apa yang diharapkan, maka diperlukan adanya 

penyusunan rencana program kegiatan PPL tersebut yaitu:

a. Tahap Persiapan di Kampus

Kegiatan persiapan merupakan kegiatan dalam rangka 

mempersiapkan mahasiswa sebelum terjun ke lapangan dimana 

mahasiswa dibekali dengan kegiatan pengajaran mikro selama satu 

semester sebagai awal kegiatan PPL dan pembekalan oleh pihak UPPL 

sebelum diterjunkan. Kegiatan micro teaching dilaksanakan pada 

semester 6 dibimbing oleh Sri Widarwati, M.Pd. Kegiatan mikro 

dilaksanakan setiap satu minggu 1 kali dalam bentuk kelompok 

mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai kesempatan untuk praktek 

mengajar mikro dihadapan teman-teman satu kelompoknya sebanyak 

minimal 4 kali tampil dengan didampingi dosen yang senantiasa 

memberikan arahan kepada mahasiswa guna meningkatkan 

kemampuan sebagai pendidik. 

Dengan adanya kegiatan micro teaching ini menjadikan 

mahasiswa mempunyai pengalaman sebagai pengajar sebagai bekal 

untuk kegiatan PPL. Dengan demikian, mahasiswa lebih siap dalam 

melaksanakan PPL, baik segi mental, materi pembelajaran maupun 

penyampaian/metode mengajarnya. Pengajaran mikro merupakan 

syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL, selain itu 

mahasiswa juga harus memperoleh nilai Pengajaran Mikro atau PPL 1 

dengan nilai minimal “B”.

b. Observasi di Sekolah

Observasi lapangan dilakukan oleh mahasiswa pada 5 Mei 2015. 

Observasi lapangan meliputi observasi kondisi sekolah serta observasi 

proses pembelajaran di kelas dan observasi peserta didik. Observasi 

yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain:

1) Observasi kondisi sekolah 

Observasi kondisi sekolah dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung terhadap kondisi fisik sekolah. Dari observasi ini 

didapatkan data tentang kondisi fisik sekolah, potensi siswa, 

potensi guru, potensi karyawan, fasilitas KBM, perpustakaan, 

laboratorium, bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, 

organisasi OSIS, fasilitas UKS, administrasi karyawan, karya tulis 



remaja, karya ilmiah guru, koperasi siswa, tempat ibadah dan 

keadaan lingkungan.

2) Observasi Proses Pembelajaran di Kelas dan Observasi Peserta 

Didik

Kelas yang diobservasi oleh mahasiswa sebanyak 1 kelas yaitu 

kelas X Busana Butik 2 yang diampu oleh Ibu Dra. Nunuk Windarti

Berdasarkan observasi pembelajaran di kelas dan observasi peserta 

didik, didapatkan data mengenai perangkat pembelajaran yang 

digunakan, proses pembelajaran di kelas dan karakter siswa. 

Pada observasi tersebut, tanggal 5 Mei 2015 mata pelajaran 

Dasar Pola di ruang Desain. Metode yang digunakan antara lain 

ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktik. Siswa membuat pola 

secara drapping sesuai instruksi yang telah ditunjukkan oleh guru. 

Guru sering memberikan pertanyaan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan pada 

pembelajaran pembuatan pola dasar badan secara drapping. 

c. Persiapan Perangkat Pembelajaran

Praktik mengajar terdiri dari praktik mengajar terbimbing, 

yaitu praktik mengajar dengan pengawasan guru di dalam kelas 

selama proses pembelajaran. Mahasiswa mendapat arahan dari guru 

pembimbing untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang harus 

diselesaikan. Perangkat pembelajaran meliputi rencana pelaksanaan 

pembelajaran, media pembelajaran, dan lain-lainnya.

d. Praktik Mengajar

Dalam praktik mengajar, mahasiswa melaksanakan praktik 

mengajar sesuai dengan program studi masing-masing. Praktik 

mengajar dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 

September 2015. Praktik mengajar dilakukan di kelas X Busana 

Butik 2 dan XII Busana Butik 4. Guru mendampingi saat 

mahasiswa praktek mengajar kemudian guru memberikan 

bimbingan dan evaluasi kepada mahasiswa setelah pembelajaran 

selesai.

e. Penyusunan Laporan

Kegiatan  penyusunan  laporan merupakan tugas akhir dari 

kegiatan PPL yang berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban  

mahasiswa atas pelaksanaan PPL. Laporan PPL dikerjakan secara 



individu. Laporan yang disusun menggambarkan mulai dari tahap 

observasi, persiapan serta kegiatan saat PPL berlangsung.

f. Penarikan PPL

Kegiatan penarikan PPL dilakukan tanggal 12 September 2014 

yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMK N 4 

Yogyakarta. Kegiatan penarikan PPL dilakukan oleh Dosen 

Pembimbing Lapangan kepada pihak sekolah sebagai tanda bahwa 

telah selesainya PPL mahasiswa UNY di SMK N 4 Yogyakarta.


