
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi  

Sebelum tim KKN-PPL UNY 2014 diterjunkan ke lapangan dalam hal 

ini SMA N 2 Wates, Tim PPL terlebih dahulu melakukan observasi ke 

sekolah, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hal apa yang perlu diperbaiki 

atau potensi apa yang sekiranya perlu dioptimalkan serta untuk mencari data 

tentang fasilitas yang telah ada di sekolah tersebut. Dari hasil observasi yang 

kami lakukan maka kami dapat memperoleh data sebagai berikut: 

1. Nama Sekolah 

SMA Negeri 2 Wates 

2. Alamat 

SMA Negeri 2 Wates merupakan lembaga pendidikan sekolah menengah 

atas yang terletak di tepi jalan raya , di sebelah kiri berbatasan dengan 

kantor koramil kecamatan Wates, yang di depannya terdapat kantor Polsek 

Kecamatan Wates dan sebelah  kanan terdapat lapangan sepak bola, 

Puskesmas, Kantor Kecamatan dan pasar, sehingga SMA Negeri 2 Wates 

terletak di tempat yang sangat strategis dan aman. SMA Negeri 2 Wates 

beralamatkan di Jalan KH Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon 

Progo.  

3. Guru dan Karyawan 

SMA Negeri 2 Wates memiliki 43 orang guru, dan 16 pegawai TU.  

4. Siswa 

Siswa SMA Negeri 2 Wates berjumlah 443 siswa , dengan perincian kelas 

X sebanyak 160 siswa, kelas XI sebanyak 158 siswa, dan kelas XII 

sebanyak 125 siswa.  

5. Visi dan Misi  

Visi : 

Terwujudnya sekolah unggul, berbudaya, dan religious. 

Indicator Visi: 
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a. Beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia 

b. Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik 

c. Terciptanya budaya tertib, bersih, dan gemar membaca. 

d. Menjunjung tinggi budaya daerah dan nasional serta menghargai 

budaya internasional yang sesuai denngan kepribadian bangsa. 

Misi: 

a. Meningkatkan derajat keimanan, ketakwaan, dan akhlak warga 

sekolah. 

b. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien baik 

intrakulikuler maupun ekstrakulikuler. 

c. Mengoptimalkan potensi peserta didik yang memiliki bakat istimewa 

dan atau cerdas istimewa. 

d. Membudayakan kedisiplinan semua warga sekolah terhadap peraturan 

sekolah. 

e. Meningkatkan budaya gemar membaca. 

f. Meningkatkan apreiasi terhadap budaya daerah dan nasional. 

g. Menerapkan manajemen sekolah yang efektif dan efisien. 

Tujuan: 

Tujuan Pendidikan SMA Negeri 2 Wates pada akhir tahun pelajaran 

2018/2019 adalah: 

a. Semua lulusannya memiliki derajat keimanan dan ketaqwaan yang 

tinggi, serta berakhlak mulia. 

b. Rata-rata nilai Ujian Nasional masuk dalam 8 besar Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

c. Lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri minimal 

mencapai 60%. 

d. Memiliki prestasi dalam berbagai lomba bidang akademik dan non 

akademik minimal tingkat DIY. 

e. Semua warga sekolah memiliki budaya tertib, bersih, dan gemar 

membaca. 
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f. Semua warga sekolah menjunjung tinggi budaya daerah dan nasional 

serta menghargai budaya internasional yang seseuai dengan 

kepribadian bangsa.  

6. Fasilitas SMA Negeri 2 Wates memiliki fasilitas antara lain: 

 Ruang Agama 

 Ruang Bahasa Indonesia 

 Ruang Bahasa Inggris 

 Ruang PKN 

 RuangEkonomi 

 Ruang Bahasa Jerman 

 RuangSosiologi 

 RuangSejarah 

 RuangGeografi 

 RuangSeniMusik&SeniR

upa 

 RuangSeniTari 

 Ruang Komputer 

 RuangMatematika 1 

 RuangMatematika 2 

 Laboratorium Fisika 

 Laboratorium Kimia 

 Laboratorium Biologi 

 Laboratorium Komputer 

 Laboratorium Bahasa 

 Laboratorium Agama 

Islam 

 Tempat Ibadah / Masjid 

 Aula / Tempat Pertemuan 

/ Joglo 

 Ruang Sidang 

 Ruang Kepala Sekolah 

 Ruang Tata Usaha 

 Ruang Perpustakaan 

 Ruang Ganti Pakaian 

 Kantin Sekolah 

 Ruang OSIS 

 Ruang Piket 

 Ruang Komite Sekolah 

 Kamar Kecil Guru / 

Karyawan 

 Kamar Kecil Kasek 

 Kamar kecil siswa 

 Ruang UKS 

 Ruang Bimbingan 

Konseling 

 Lapangan Olah Raga 

(Basket,.futsal, 

badminton, voley, 

pingpong ) 

 Alat Musik / Band 

 Personal komputer 

 Laptop 

 LCD 

 TV 

 AC 

 Dll 
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Fasilitas tersebut pada umumnya dalam kondisi baik, walaupun ada 

beberapa ruangan yang memerlukan penataan lebih lanjut. 

7. Ekstrakuriluker 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Wates antara lain: 

 Osis 

 Komputer 

 Pramuka 

 Bahasa Inggris 

 Olahraga (Sepak Bola (Futsal),Bola Volly, Bola Basket, Bulu 

Tangkis) dan 

 Seni (Seni Tari, Band Umum, Band Nasid, Karawitan, Seni Baca Al 

Qur'an, Mading, Seni Lukis, Seni Batik) 

Dalam usahanya menyiapkan tenaga kependidikan yang memiliki sikap, 

nilai, pengetahuan serta ketrampilan yang profesional maka Universitas 

Negeri Yogyakarta mengirimkan mahasiswanya ke sekolah-sekolah yang 

diharapkan menjadi bekal yang berarti bagi mahasiswa dalam mempersiapkan 

diri menjadi tenaga kependidikan yang professional. 

Maka dalam pelaksanaannya mahasiswa melakukan Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL) pada tanggal 1 Juli – 17 September 2014 

dengan tujuan dapat memberikan kompetensi bagi mahasiswa untuk 

mengelola dan mengembangkan sekolah dan juga mempraktekan kompetensi 

yang diperlukan sebagai tenaga pendidik yang profesional. 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dapat memberi manfaat terhadap 

semua komponen yang terlibat yaitu mahasiswa, guru, sekolah/lembaga dan 

perguruan tinggi yang bersangkutan. Adapun manfaat PPL bagi keempat 

komponen tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah 

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam 

mendukung kegiatan belajar mengajar, meningkatkan motivasi belajar 

siswa untuk meningkatkan kualitas sekolah secara akademik maupun non-

akademik. 
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2. Bagi guru 

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu guru untuk meningkatkan 

profesionalisme, motivasi, dan etos kerja dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, kualitas serta prestasi siswa. 

3. Bagi mahasiswa peserta PPL UNY 

Kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai realisasi dari Tri 

Dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, khususnya 

masyarakat sekolah dan juga sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh dalam perkuliahan, menambah pengalaman dalam 

bekerja sama dengan pihak sekolah serta menjalin kerjasama yang baik 

dengan pihak sekolah. 

4. Bagi UNY 

Dapat  melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yang ketiga, yaitu; pengabdian kepada masyarakat secara langsung serta 

dapat memperluas jaringan kerjasama antar lembaga atau institusi 

pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. 

 

B. Perumusan Program dan Rancangan KegiatanPPL 

1. PraPPL 

Kegiatan PPL UNY 2014dilaksanakan selama 2,5 bulan terhitung mulai 

tanggal 1 Juli sampai 17September 2014, adapun jadwal pelaksanaan 

kegiatan PPL UNY 2014 di SMA N 2Wates dapat dilihat pada tabel: 

No Namakegiatan Waktupelaksanaan Tempat 

1 Penerjunan 1 Juli2014 SMA N 2Wates 

2 Observasipra KKN-PPL 1 -16 Februari2014 SMA N 2Wates 

3 PembekalanKKN-PPL  FIS UNY 

4 PelaksanaanKKN-PPL 1 Julis.d 17 September 

2014 

SMA N 2Wates 

5 Praktikmengajar (PPL) 15 Juli – 13 September 

2014 

SMA N 2Wates 
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6 Penyelesaianlaporan/ujian 14 -17 September 2014 SMA N 2Wates 

7 Penarikanmahasiswa PPL 17 September 2014 SMA N 2Wates 

 

2. Rancangan Program 

 Hasil pra PPL kemudian digunakan untuk menyusun rancangan 

program. Rancangan program berdasarkan pada pertimbangan : 

a. Permasalahan sekolah sesuai potensi yang ada 

b. Kemampuan mahasiswa 

c. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana) 

d. Ketersediaan dana dan waktu yang diperlukan 

e. Kesinambungan program 

 

3. Penjabaran Program Kerja PPL Jurusan Pendidikan Sejarah 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peserta PPL 

tertanggal 1 s.d 16 Februari 2014 lalu yang telah dilaksanakan secara 

bersama-sama maka untuk program yang direncanakan pada program PPL 

UNY jurusan pendidikan Sejarah adalah Program PPL. 

Program PPL yang bertujuan untuk memeperkenalkan kepada 

mahasiswa tentang proses pembelajaran sehingga dapat memahami 

karakteristik peserta didik, menguasai bidang studi dan menguasai 

metodologi pembelajaran yang mendidik. Adapun rancangan program PPL 

tersebut : 

1) Mempelajari administrasi guru mulai dari program tahunan, 

program semester, matriks alokasi waktu, silabus, RPP dll 

2) Penyusunan perangkat persiapan pembelajaran yaitu 

menyiapkan materi, RPP, media hingga teknik evaluasi 

3) Praktik mengajar terbimbing dan mandiri 

4) Menyusun dan mengembangkan alat evaluasi 

5) Menerapkan inovasi pembelajaran 

 

4. Praktik Mengajar 
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Dalam praktik mengajar, mahasiswa melaksanakan praktik 

mengajar sesuai dengan program studi masing-masing. Praktik mengajar 

dimulai pada tanggal 15 Juli2014sampai13 September 2014. 

5. Penyusunan laporan 

Kegiatan penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan 

PPL yang berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban mahasiswa atas 

pelaksanaan PPL. 

6. Penarikan PPL 

Kegiatan penarikan PPL dilakukan tanggal 17 September 

2014yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMA N 

2Wates. 


