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Puji syukur  kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 
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baik dan lancar. Laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini 
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Kegiatan PPL ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 
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tidak langsung. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih 
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kegiatan PPL. 

2. Tim PP PPL & PKL LPPM Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 
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memberikan bimbingan dan motivasi dari awal hingga akhir kegiatan PPL. 

4. Ermawan Susanto, M.Pd. selaku dosen pembimbing praktik mikro 
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dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan 

kegiatan belajar mengajar. 

5. Suwito, S.Pd. selaku Kepala SMP Negeri 4 Gamping yang telah 

menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran PPL. 

6. Supriyono, S.Pd selaku koordinator PPL di SMP Negeri 4 Gamping yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar. Atas 

kesabaran, dukungan, bimbingan, motivasi, nasehat dan pengertiannya 

sehingga penulis dapat menjalankan kegiatan PPL dengan baik dan lancar.  

7. Parman, S.Pd. Jas. selaku guru pembimbing praktik mengajar di kelas, 

yang telah memberikan saran, nasihat, dan pengarahan yang sangat 

bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. 

8. Bapak/ Ibu guru dan karyawan/ karyawati SMP Negeri 4 Gamping yang 

telah berkenan membantu pelaksanaan PPL dan telah menjadikan penulis 

bagian dari keluarga besar SMP Negeri 4 Gamping. 



 

9. Ayah, Ibu dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, 

bantuan dan pengertiannya. 

10. Teman-teman seperjuangan PPL SMP Negeri 4 Gamping atas 

kekompakan, kerjasama, perjuangan, semangat, dan kerjakerasnya selama 

ini. Semoga persahabatan kita tetap terbina walaupun PPL UNY 2015 

telah berakhir. 

11. Teman-teman PJKR D 2012 yang saling memberikan motivasi. Kerinduan 

datang di saat kita terpisah beberapa bulan, di saat masing-masing dari kita 

berjuang mencari pengalaman dan belajar untuk mengajar Penjasorkes di 

sekolah yang berbeda-beda. 

12. Peserta didik SMP Negeri 4 Gamping terimakasih atas kerjasamanya. 

Semoga pengalaman selama 1 bulan kemarin memberi banyak manfaat 

kepada kita. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang juga 

ikut berperan dalam kelancaran pelaksanaan PPL ini. Semoga semua 

kebaikan yang telah diberikan, mendapatkan balasan yang lebih dari Allah 

SWT. 

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai 

dengan program yang dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan 

PPL ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun agar kegiatan penulis selanjutnya menjadi lebih 

baik lagi. 

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini penulis susun, semoga 

dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya serta dapat 

bermanfaat bagi penyusunaan khususnya dan para pembaca umumnya. 
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ABSTRAK 

 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib yang 

harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri 

Yogyakarta. Dalam hal ini, penyusunan melaksanakan praktik pengalaman 

lapangan di SMP N 4 Gamping. Praktik pengalaman lapangan ini bertujuan 

mendapatkan pengalaman dalam bidang pengajaran, pembelajaran, dan 

managerial di sekolah atau lembaga dan meningkatkan kemampuan mahasiswa 

untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah sesuai dengan 

bidang studinya masing-masing yang dapat digunakan sebagai bekal menjadi 

calon tenaga pendidik yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan ketrampilan 

yang dibutuhkan sebagai tenaga pendidik.  

Dalam Pelaksanaan Praktik Lapangan (PPL) ini mahasiswa banyak 

mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan dalam hal kependidikan yang 

berguna dikemudian hari. PPL ini hendaknya disikapi oleh pihak Universitas 

Negeri Yogyakarta dengan mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan 

SMP N 4 Gamping, supaya PPL di masa mendatang akan menjadi lebih baik dan 

lebih menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah, peserta 

didik, dan mahasiswa praktkan.  

 


