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Praktek pengalaman lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta 

semester khusus 2015 yang berlokasi di SMK N 1 Tempel telah dilaksanakan 

oleh mahasiswa pda tanggal 10 Agustus 2015 samapi 12 September 2015. 

Kelompok PPL dilokasi ini terdapat 10 mahasiswa dari program pendidikan 

administrasi perkantora, pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi dan 

pendidikan jasmani. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan 

langkah strategis untuk melengkapi kompetensi mahasiswa calon tenaga 

kependidikan. PPL mahasiswa dapat mendarmabaktikan ilmu akademisnya 

di lapangan. Mahasiswa dapat memberi dan menerima (give and take) 

berbagai keilmuan yang dapat menghantarkan mahasiswa menjadi calon 

tenaga pendidik professional. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk melatih 
mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan pengalaman nyata tentang 
proses belajar mengajar. Dengan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) ini diharapkan mahasiswa memiliki bekal untuk mengembangkan diri 
sebagai tenaga kependidikan yang profesional. Salah satu lokasi yang 
menjadi sasaran tempat pelaksanaan program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) pada semester khusus tahun 2015 ini adalah di lingkungan 
masyarakat sekolah, yaitu masyarakat SMK Negeri 1 Tempel khususnya 
seruluh siswa SMK Negeri 1 Tempel. 

Selama kegiatan PPL praktikan melakukan praktek mengajar mandiri 
dan terbimbing di 3 kelas yaitu kelas XI AP 1, XI AP 2 dan XI AP 3. Dari 
keseluruhan praktek mengajar praktikan mengajar sebanyak 5 kali. Selama 
PPL, Secara umum, program–program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
yang telah direncanakan oleh tiap mahasiswa dapat berjalan dengan baik 
dan lancar, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang 
dapat dipastikan selalu timbul. Beberapa hambatan tersebut antara lain : 
dalam pengelolaan kelas dan pengelolaan waktu serta pembuatan 
administrasi guru. Tetapi mahasiswa selalu berusaha untuk menekan 
hambatan yang terjadi salah satu caranya adalah dengan bimbingan dan 
bertanya kepada guru pembimbing ataupun teman, sehingga program Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) dapat terlaksana dengan lancar. Dengan 
adanya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini, mahasiswa 
mendapat pengalaman nyata yang dapat menjadi landasan bagi mahasiswa 
untuk meningkatkan kompetensinya dalam dunia pendidikan. 


