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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah wajib 

yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil jurusan 

kependidikan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas 

kependidikan tenaga pendidik dalam hal ini guru yang meliputi kegiatan praktek 

mengajar atau kegiatan kependidikan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan dalam 

rangka memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa agar dapat mempersiapkan 

diri sebaik-baiknya sebelum terjun ke dunia kependidikan sepenuhnya. 

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama PPL diharapkan dapat 

dipakai sebagai bekal untuk membentuk calon guru tenaga kependidikan yang 

profesional. Melihat latar belakang yang ada, praktikan melaksanakan PPL di tempat 

yang telah disetujui oleh pihak UPPL, yaitu SMP Negeri 2 Bantul, Bantul, 

Yogyakarta. Sebelum kegiatan PPL dilaksanakan, dilakukan kegiatan observasi 

terlebih dahulu terhadap keadaan sekolah tersebut. 

Dalam observasi diharapkan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PPL 

lebih mengenal lingkungan lokasi ditempatkannya yaitu di SMP Negeri 2 Bantul, 

Bantul, Yogyakarta.  

A. ANALISIS SITUASI 

Analisis situasi meliputi hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 

PPL 2013. Observasi lingkungan sekolah merupakan langkah awal dalam 

pelaksanaan KKN-PPL yang bertujuan untuk memperoleh data-data tentang 

kondisi sekolah. Observasi dilaksanakan selama 15 hari yaitu dari dari tanggal 9 

Februari 2013 s/d 23 Februari 2013. Kegiatan observasi lingkungan sekolah 

dimaksudkan agar mahasiswa KKN-PPL mempunyai gambaran yang jelas 

mengenai situasi dan kondisi baik yang menyangkut keadaan fisik maupun 

nonfisik, norma dan kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Bantul. Diharapkan 
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dengan adanya kegiatan observasi ini, mahasiswa dapat lebih mengenal SMP 

Negeri 2 Bantul, yang selanjutnya dapat melancarkan dan mempermudah 

pelaksanaan PPL. Adapun Hasil-hasil yang diproleh melalui kegiatan observasi 

adalah sebagai berikut. 

a. Visi SMP Negeri 2 Bantul  

 Unggul dalam prestasi, iman, taqwa, dan berbudi. 

b.  Misi Sekolah  

1) Melaksanakan pengembangan kurikulum SMP 2 Bantul 

2) Melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran 

3) Melaksanakan pengembangan metode pembelajaran 

4) Melaksanakan pengembangan media pembelajaran 

5) Melaksanakan pengembangan sistem penilaian 

6) Melaksanakan pengembangan penerapan nilai unas dan ujian sekolah 

7) Melaksanakan pengembangan kejuaraan lomba akademik/ non 

akademik 

8) Melaksanakan pengembangan profesionalitas guru/ TU 

9) Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan manajemen 

berbasissekolah 

10) Melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan 

11) Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif 

12) Meningkatkan budaya tertib, bersih, sehat, santun, dan berkepribadian 

Indonesia 

c. Kondisi Fisik Sekolah 

1. Ruang Sekolah  

SMP Negeri 2 Bantul memiliki 18 kelas yang digunakan sebagai 

proses kegiatan belajar. Setiap jenjang kelas terdiri dari lima kelas yaitu 

untuk kelas tujuh (VII) terdiri dari kelas VII A, VII B, VII C, VII D, VII 

E, dan VII F. Untuk kelas delapan (VIII) terdiri dari kelas VIII A, VIII 
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B, VIII C, VIII D, VIII E, dan VIII F. untuk kelas  Sembilan (IX) terdiri 

dari kelas IX A, IX B, IX C, IX D, IX E, dan IX F 

Media pembelajaran yang digunakan di setiap kelas adalah papan tulis, 

spidol, penghapus dan LCD di sebagian kelas. 

2. Perpustakaan 

Ruang perpustakaan cukup luas, namun penataan rak buku, meja dan 

kursi baca, serta tempat penitipan tas kurang rapi sehingga perpustakaan 

tampak lebih sempit. Perpustakaan sudah dilengkapi dengan 3 unit 

komputer yang terkoneksi dengan internet dan 1 komputer untuk 

pendataan. Selain itu perpustakaan juga dilengkapi dengan televisi dan 

AC. Di dinding ruang perpustakaan  terdapat hiasan dinding berupa 

slogan/kata mutiara dan beberapa foto pahlawan. Selain beberapa hal 

tersebut, keadaan rak buku masih baik, meja dan kursi baca masih baik, 

lantai sudah dikeramik, dan sudah terdapat rak/meja penitipan tas.  

3. Laboratorium IPA 

Laboratorium IPA di SMP Negeri 2 Bantul terbagi 2, yaitu 

Laboratorium Fisika dan Laboratorium Biologi 

1) Laboratorium Fisika terbagi menjadi 3 ruang yaitu ruang 

praktikan, ruang laboran, dan ruang alat. Laboratorium ini 

memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai. Terdapat 7 buah 

meja praktikum berbentuk segienam beserta kursi untuk siswa, 

meja keramik di sebagian sisi ruangan, serta wastafel. Adapun 

media dan alat-alat praktikum sudah cukup lengkap, akan tetapi 

untuk penataannya belum rapi. Ruang laboran belum berfungsi 

dengan baik. 

2) Laboratorium Biologi terbagi menjadi 3 ruang yaitu 1 ruang 

praktikan, dan 2 ruang alat. Laboratorium ini memiliki berbagai 

macam alat peraga yang dipasang di dinding dan di rak terbuka. 
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Penataannya sudah cukup rapi akan tetapi di dalam ruang alat 

masih banyak alat yang penatannya tidak rapi. 

4. Laboratorium Multimedia/Komputer 

Laboratorium komputer ini terdiri dari 12 komputer untuk untuk 

siswa dan satu komputer untuk guru. Ada satu LCD yang digunakan. 

Ruangannya kurang rapid an komputer-komputer yang rusak masih ada 

di dalam lab ini dan diletakkan di sudut-sudut ruangan. Ada 11 

komputer yang berfungsi dengan baik sehingga satu komputer 

digunakan oleh 2 sampai tiga siswa. Alas ruangan ini adalah karpet 

sehingga sepatu tidak boleh dibawa masuk namun diletakkan di rak 

sepatu di luar laboratorium. Selain itu terdapat dua buah kipas angin 

yang menyala. Dinding bagian atas masih kotor pada bagian pojok-

pojok. 

5. Laboratorium Bahasa 

Ruang laboraturium bahasa cukup luas dan sudah dilengkapi dengan 

AC. Terdapat 40 bilik yang dapat digunakan oleh 40 siswa. Setiap bilik 

dilengkapi dengan satu headset dan perangkat pendukung. Akan tetapi 

headset tidak berfungsi, sehingga guru menggunakan speaker sebagai 

pengganti headset. Laboraturium ini juga dilengkapi dengan tape 

recorder dan komputer. Lantai laboraturium dialasi dengan karpet 

sehingga siswa yang memasuki laboraturium harus melepas alas kaki. 

Akan tetapi belum ada rak sepatu di luar laboraturium. Rak sepatu 

hanya terdapat di laboraturium komputer yang berada di samping 

laboraturium bahasa. 

6. Tempat Ibadah 

Mushola di SMP Negeri 2 Bantul berukuran cukup besar dengan 

kondisi yang sangat layak. Tempat wudhu dan fasilitas toilet terjaga 

dengan baik. Di dalam masjid terdapat almari kecil, akan tetapi tidak 
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dimanfaatkan dengan baik sehingga mukena yang ada tidak terlipat 

dengan rapi dan hanya tergeletak sekenanya saja.  

7. Media Pembelajaran 

Masing-masing kelas telah dilengkapi dengan whiteboard dan sebuah 

speaker di sudut atas ruangan. Namun untuk penggunaan LCD dan 

proyektor lebih difokuskan ke kelas IX. Media pembelajaran untuk 

beberapa mata pelajaran dirasa masih minim. 

Di luar  kelas terdapat beberapa laboratorium seperti lab bahasa yang 

kondisinya masih bagus; lab musik yang dilengkapi dengan keyboard 

yang bagus, alat band, drum band, dan alat music lainnya; lab komputer, 

lab fisika dengan alat praktikum yang memadahi, dan lab biologi dengan 

alat-alat lengkap namun tidak pernah digunakan, bahkan masing 

terbungkus rapi.  

8. Unit Kesehatan Siswa 

Ruang UKS terletak di sebelah selatan ruang guru. Secara umum, 

ruang ini dapat dikatan bersih, rapi dan terawat. Selain terdapat dua 

tempat tidur dan dua kasur tambahan, terdapat pula kotak obat yang 

terisi cukup lengkap. Sedangkan untuk penjaga UKS sendiri diambilkan 

dari tenaga TU. Tidak terdapat poster-poster tentang pentingnya 

menjaga kesehatan, seperti poster tentang HIV dan Aids, bahaya 

merokok, dan lain-lain. Buku catatan kesehatan siswa juga belum 

tersedia. 

9. Koperasi Siswa 

Koperasi siswa sudah terdapat di SMP 2 Bantul sebagai penunjang 

kegiatan pembelajaran. Koperasi siswa ini belum memiliki ruang sendiri 

melainkan bergabung dengan ruang BK. Sebagaimana koperasi sekolah 

yang lain, koperasi siswa di SMP 2 Bantul ini menyediakan berbagai 
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kebutuhan siswa seperti buku dan alat tulis, alat pramuka, alat 

keterampilan, dan perlengkapan penunjang belajar lainnya. 

10. BK (Bimbingan Konseling) 

Ruang Bimbingan Konseling (BK) terdapat dalam satu ruangan yang 

sama dengan koperasi siswa dan hanya dibatasi dengan papan penyekat. 

Ruang BK yang seharusnya menjaga privasi seseorang yang ingin 

berkonsultas tenyata tidak terdapat ruang khusus untuk bimbingan 

individu, tidak ada ruang biblioterapi, dan justru terdapat satu guru 

Biologi yang menempati ruang tersebut. Selain itu, di lingkungan 

sekolah tidak terdapat kotak masalah bagi warga sekolah yang ingin 

menyampaikan keluh kesah mereka jika mereka malu untuk 

berkonsultasi langsung. 

11. Kantin Sekolah  

Kantin disekolah ini ada dua. Kantin satu dikelola oleh penjaga 

sekolah yang terletak di tempat tersendiri dengan ukuran kantin cukup 

luas dan keadaan lingkungan cukup bersih. 

Kantin dua berada di tengah-tengah sekolahan dengan ukuran kantin 

cukup besar dengan keadaan lingkungan juga bersih. 

 

d. Kondisi Nonfisik Sekolah 

1. Potensi Siswa 

Siswa-siswa di SMP N 2 Bantul berjumlah 433 orang (kelas VII=145 

siswa, kelas VIII=144 siswa, dan kelas IX=144 siswa). Data pekerjaan 

orang tua peserta didik menunjukkan bahwa orang tua siswa 

kebanyakan bekerja sebagai PNS, pegawai swasta, buruh, dan 

wiraswasta. Selainnya bermata pencaharian sebagai ABRI, pedagang, 

dan petani. 
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Tabel 1.  

Daftar Jumlah Siswa Tiap Kelas SMP Negeri 2 Bantul 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VII A 9 15 24 

2 VII B 9 15 24 

3 VII C 9 15 24 

4 VII D 9 15 24 

5 VII E 10 14 24 

6 VII F 9 14 23 

7 VIII A 8 16 24 

8 VIII B 10 14 24 

9 VIII C 7 17 24 

10 VIII D 10 14 24 

11 VIII E 10 14 24 

14 VIII F 12 13 25 

13 IX A 8 17 25 

14 IX B 11 13 24 

15 IX C 13 11 24 

16 IX D 12 12 24 

17 IX E 12 12 24 

18 IX F 9 15 24 

Jumlah Keseluruhan 177 256 433 

 

Dapat dikatakan bahwa SMP N 2 Bantul adalah sekolah yang 

berprestasi baik dari segi akademik maupun non akademik terlihat dari 

sejumlah kejuaraan yang pernah diraih siswa-siswanya. Misalkan saja 

untuk prestasi UNAS, SMP ini selalu berada pada peringkat 10 besar 

pada tingkat kabupaten berdasarkan data dari tahun 2004 s.d 2009. 
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Selain itu 100% lulusannya melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang 

yang lebih tinggi. Beberapa kejuaraan yang terkait dengan bidang studi 

juga pernah diraih, seperti siswa teladan, baca puisi, kompetisi bahasa 

Inggris, olimpiade sains, dan lain-lain. Sedangkan prestasi non 

akademik yan pernah diraih adalah lomba seni lukis, drum band, seni 

tari, pencak silat, basket, ansambel music, volley, roket air, dan lain-

lain. 

2. Potensi Guru 

Jumlah guru keseluruhan di SMP N 2 Bantul adalah 43 orang,, yaitu 

13 guru tetap laki-laki dan 23 guru tetap perempuan, dan 3 orang guru 

bantu laki-laki serta 4 orang guru bantu perempuan. Mayoritas guru 

berjenjang pendidikan S1/D4, tepatnya sejumlah 35 guru. Selainnya 

adalah lulusan D3 sebanyak 5 orang, dan D1/D2 sebanyak 3 orang. 

Guru-guru tersebut sebagian besar telah mengikuti beberapa kegiatan 

pengembangan kompetensi atau profesionalisme guru. Kegiatan-

kegiatan tersebut di antaranya, penataran KBK/KTSP, penataran metode 

pembelajaran (termasuk CTL), penataran PTK, sertifikasi profesi, 

penataran PTBK, dan penataran lainnya. 

 

3. Potensi Karyawan 

Sekolah ini memiliki 13 tenaga kependidikan  yang hampir semuanya 

merupakan tamatan SMA (10 orang) dan tamatan SMP (2 orang). Hanya 

1 orang yang merupakan lulusan D3 yaitu seorang pegawai di ruang tata 

usaha. Dari ketigabelas karyawan, 5 orang bertugas di ruang TU, 1 

orang bertugas di perpustakaan, 2 orang merupakan penjaga sekolah, 2 

orang sebagai tukang kebun, 1 orang keamanan, dan 1 orang bertugas di 

UKS. 
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4. Bimbingan Belajar 

Bimbingan belajar khusus kelas IX diadakan pada semester II. 

Kegiatan ini dilakukan secara intensif guna menunjang keberhasilan 

UAN. Selain itu pada kelas VIII juga diadakan bimbingan belajar guna 

menunjang prestasi akademik siswa. 

5. Ekstrakurikuler 

Berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri yang ada di 

SMP Negeri 2 Bantul adalah : 

 Bimbingan dan Konseling 

 Pramuka 

 Komputer 

 Jurnalistik 

 Sepak bola 

 Bola volley 

 Seni baca Al-Qur’an 

 Drum band 

 Ansambel music 

 Band 

 KIR 

 MIPA 

 English Conversation 

 Tadarus 

 Lomba 7K 

6. Administrasi (karyawan,sekolah majalah dinding) 

Administrasi sekolah sudah tertulis rapi di buku Sumplemen 

Kurikulum tahun 2009/2010. Namun pada tahun 2011/2012 belum ada. 

Administrasi data siswa sejak dua tahun yang lalu sebenarnya sudah ada 

namun belum dipindah ke buku induk siswa sehingga masih menumpuk. 

Petugas TU yang terdiri dari petugas tetap dan petugas tidak tetap 
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berjumlah 10 orang yang tugasnya sudah terbagi-bagi. Jumlah ini masih 

dirasa kurang.  

Majalah dinding karya siswa yang dibuat satu tahun yang lalu 

sebagian besar masih tertumpuk di perpustakaan. Sedangkan majalah 

dinding terakhir yang terpampang adalah periode Januari 2011. 

Administrasi sekolah sudah tertulis rapi di buku Sumplemen 

Kurikulum tahun 2009/2010. Namun pada tahun 2011/2012 belum ada. 

Administrasi data siswa sejak dua tahun yang lalu sebenarnya sudah ada 

namun belum dipindah ke buku induk siswa sehingga masih menumpuk. 

Petugas TU yang terdiri dari petugas tetap dan petugas tidak tetap 

berjumlah 10 orang yang tugasnya sudah terbagi-bagi. Jumlah ini masih 

dirasa kurang.  

Majalah dinding karya siswa yang dibuat satu tahun yang lalu 

sebagian besar masih tertumpuk di perpustakaan. Sedangkan majalah 

dinding terakhir yang terpampang adalah periode Januari 2011. 

 

B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 

Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan pada waktu observasi kelas 

dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dengan pihak sekolah SMP Negeri 

2 Bantul serta pertimbangan dengan dosen pembimbing lapangan, kami 

mengidentifikasi beberapa program kegiatan PPL dalam program utama dan 

insidental. 

Program kegiatan PPL yang akan dilaksanakan berdasarkan pada beberapa 

pertimbangan, diantaranya: 

1. Permasalahan sekolah sesuai potensi yang ada. 

2. Kemampuan mahasiswa. 

3. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana). 

4. Ketersediaan dana dan waktu yang diperlukan. 

5. Kesinambungan program. 
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Adapun rencana program kegiatan PPL adalah sebagai berikut: 

1. Program Utama 
Program ini dilaksanakan mahasiswa PPL sesuai dengan bidang studi dan 

keahlian masing-masing. Dalam hal ini, program individu terdiri dari : 

 Pengadaan media pembelajaran 

 Pembaharuan lapangan olahraga 

 Pendampingan ekstrakurikuler olahraga 

2. Program Insidental 

Program ini mencakup program secara umum yang dilakukan mahasiswa PPL 

bekerjasama dengan rekan mahasiswa lain baik secara kelompok maupun 

individu, meliputi : 

 Pemeliharaan lapangan olahraga 

 Mengganti guru penjasorkes yang berhalangan hadir 

 Membantu guru piket 

 Membantu bagian tata usaha 

Kegiatan PPL dilaksanakan untuk menerapkan hasil pendidikan yang 

diperoleh di perkuliahan yang bertujuan untuk memperoleh keterampilan 

pendidikan secara langsung, agar profesionalisme dan kompetensi sebagai 

pendidik berkembang pendidikan secara langsung, agar profesionalisme dan 

kompetensi sebagai pendidik berkembang. 

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa UNY 2013 

dilaksanakan terpisah dengan kegiatan KKN yang dimulai dari tanggal 1 Maret 

2013 s/d 16 September 2013. Pada praktiknya kegiatan PPL dilaksanakan secara 

intensif mulai pada tanggal 18 Juli 2013. Adapun rangkaian kegiatan ini 

sebenarnya dimulai sejak di kampus dengan mata kuliah Pengajaran Mikro. 

Secara garis besar, rangkaian kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

ini meliputi: 

 

1. Tahap Persiapan di Kampus 
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Mahasiswa yang boleh mengikuti PPL adalah mahasiswa yang dinyatakan 

lulus dalam mata kuliah Pengajaran Mikro atau Micro Teaching. Pengajaran 

Mikro atau Micro Teaching merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa 

kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah ini bertujuan untuk 

membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal 

praktik mengajar (real-teaching) di sekolah dalam program PPL. 

2. Penyerahan Mahasiswa untuk Observasi 

Penyerahan mahasiswa untuk observasi dilakukan dari tanggal 9 Februari 

2013 s/d 23 Februari 2013. Kegiatan observasi dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi fisik dan nonfisik dari SMP N 2 Bantul. Penyerahan ini 

dihadiri oleh: Dosen Pembimbing Lapangan KKN UNY 2013, Kepala 

Sekolah SMP N 2 Bantul, Wakil Kepala Sekolah SMP N 2 Bantul, 

Koordinator KKN-PPL 2013 SMP N 2 Bantul, beberapa guru SMP N 2 

Bantul serta 12 mahasiswa KKN-PPL UNY 2013. 

3. Pembekalan PPL 

Pembekalan dilaksanakan dua kali dan sifatnya wajib bagi mahasiswa 

PPL. Kegiatan pembekalan diadakan dengan maksud memberikan bekal 

untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah. Pada 

pembekalan ini juga diberikan materi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan 

PPL dalam kaitannya dengan Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah.  

4. Penerjunan Mahasiswa ke SMP Negeri 2 Bantul 

Penerjunan mahasiswa KKN-PPL dilaksanakan pada tanggal  1 Maret 

2013. Acara ini dihadiri oleh: Kepala Sekolah SMP N 2 Bantu, Koordinator 

KKN-PPL 2013 SMP N 2 Bantul, Bapak Ibu Guru SMP N 2 Bantul, dan 12 

mahasiswa KKN-PPL UNY 2012. 

5. Observasi Lapangan 

Observasi lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap berbagai 

karakteristik komponen pendidikan, iklim dan norma yang berlaku di SMP N 

2 Bantul. Kegiatan ini bertujuan agar praktikan mengetahui sarana dan 
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prasarana, situasi dan kondisi pendukung proses belajar mengajar di tempat 

praktik. Pengenalan ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. 

Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi disesuaikan 

dengan kebutuhan individu dari masing-masing mahasiswa, dan disertai 

dengan persetujuan pejabat sekolah yang berwenang.  

Adapun hal-hal yang menjadi fokus kegiatan observasi adalah sebagai 
berikut :  
 Lingkungan sekolah 

Dalam pelaksanan observasi lingkungan sekolah praktikan mengamati 

beberapa aspek yaitu: 

 Kondisi fisik sekolah 

 Potensi siswa, guru dan karyawan 

 Fasilitas KBM, media, perpustakaan dan laboratorium 

 Ekstrakurikuler dan organisasi siswa 

 Administrasi dan Bimbingan konseling 

 UKS dan koperasi 

 Tempat ibadah dan kesehatan lingkungan. 

 

 Perangkat pembelajaran 

Praktikan mengamati bahan ajar serta kelengkapan administrasi yang 

dipersiapkan guru pembimbing sebelum KBM berlangsung agar praktikan 

lebih mengenal perangkat pembelajaran, seperti Kurikulum Tingkat 

Satuan Pembelajaran (KTSP), Silabus, dan Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang digunakan. 

 Proses pembelajaran 

Tahap ini meliputi kegiatan observasi proses kegiatan belajar mengajar 

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

yaitu; membuka pelajaran, penyajian materi, metode pembelajaran, 

penggunaan bahasa, penggunaan waktu, gerak, cara memotivasi siswa, 
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tehnik bertanya, tehnik penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk dan 

cara penilaian, serta menutup pelajaran. 

Dalam observasi ini mahasiswa mengamati proses pembelajaran pada 

guru pembimbing yang sedang mengajar. Hal ini ditunjukkan agar 

mahasiswa mendapat pengalaman dan pengetahuan serta bekal yang 

cukup mengenai bagaimana cara mengelola kelas yang sebenarnya, 

sehingga nantinya pada saat mengajar, mahasiswa mengetahui sikap apa 

yang seharusnya diambil. 

 Perilaku / keadaan siswa 

Praktikan mengamati perilaku siswa ketika mengikuti proses kegiatan 

belajar mengajar baik didalam maupun diluar kelas. 

6. Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan PPL dan 

merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan PPL. Data yang digunakan 

untuk menyusun laporan diperoleh melalui praktik mengajar maupun praktik 

persekolahan. Hasil dari laporan ini diharapkan selesai dan dikumpulkan atau 

untuk disahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

 

7. Penarikan Mahasiswa PPL 

Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL, yaitu SMP Negeri 2 Bantul, 

dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013, yang juga menandai 

berakhirnya tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa PPL UNY.  


