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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-

Nya sehingga laporan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP 

Negeri 5 Wates tahun 2014 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun 

untuk memenuhi syarat terselesaikannya pelaksanaannya PPL di SMP Negeri 5 

Wates. 

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib 

bagi mahasiswa yang mengambil program kependidikan di Universitas Negeri 

Yogyakarta. Keberhasilan kegiatan PPL dan tersusunnya laporan ini dengan baik, 

tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Rochmat Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY). 

2. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah 

menyelenggarakan program PPL. 

3. Bapak Wakidi, S.Ag selaku Kepala SMP Negeri 5 Wates yang telah 

memberikan bimbingan dan ruang gerak selama pelaksanaan kegiatan PPL di 

SMP Negeri 5 Wates. 

4. Bapak Saliman, M. Pd dan Ibu Agustina Tri Wijayanti, M.Pd. selaku Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) PPL yang telah memberikan bimbingan dan 

motivasi selama pelaksanaan PPL. 

5. Ibu Murlasiyem, S.Pd. selaku koordinator PPL di SMP Negeri 5 Wates yang 

telah memberikan bantuan, mengkoordinir, dan memberikan kemudahan 

dalam pelaksanaan program PPL. 

6. Ibu Dra. Sri Mulyati selaku Guru Pembimbing Lapangan (GPL) PPL di SMP 

Negeri 5 Wates yang telah memberikan bimbingan pelaksanaan program PPL 

terkait dengan rencana dan proses pembelajaran di kelas. 

7. Guru dan karyawan SMP Negeri 5 Wates yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu yang telah mendukung terlaksananya PPL UNY 2014. 

8. Ayah dan Ibu tercinta yang tanpa kenal lelah telah banyak sekali memberikan 

dorongan moral, spiritual, dan materiil. 

9. Sahabat Pendidikan IPS yang selalu sabar mendengar keluh kesah, 

memberikan motivasi, kekuatan dan nasihat untuk terus semangat 

menyelesaikan amanah dan meraih cita-cita. 
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10. Teman-teman tim PPL yang telah memberikan yang terbaik selama 

pelaksanaan program PPL. 

11. Seluruh siswa SMP Negeri 5 Wates yang telah berpartisipasi dalam setiap 

pelaksanaan program PPL. 

12. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PPL dan penyusunan laporan 

ini. 

 

Penulis menyadari bahwa semua ini masih banyak kekurangan, oleh karena 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya 

kesempurnaan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.  

 

 Wates, 17 September 2014 

 Penyusun 

 Aryanti Sri Wardani 

 NIM. 11416244021 
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ABSTRAK 

 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan  suatu langkah strategis 

untuk melengkapi kompetensi mahasiswa calon guru tenaga kependidikan. PPL  

merupakan salah satu langkah yang dapat memberikan pengalaman berharga bagi 

saya untuk mengaplikasikan kemampuan baik secara akademis maupun praktis 

terutama dalam dunia pendidikan. PPL merupakan sebuah program yang diadakan 

oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta sebagai suatu kegiatan latihan 

kependidikan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi kependidikan. 

Dengan dilaksanakan PPL, diharapkan mahasiswa dapat melihat berbagai 

permasalahan di sekolah dan dapat memberi pemecahannya. 

Untuk mencapai suatu keberhasilan program,  tentulah dilaksanakan suatu 

persiapan. Begitu pula dengan PPL, untuk mencapai keberhasilan dan tujuan-

tujuannya, maka mahasiswa  melakukan berbagai persiapan sebelum 

dilaksanakannya praktik mengajar.  Persiapan-persiapan yang dilakukan yakni 

meliputi: Pembekalan di Universitas Negeri Yogyakarta, Pengajaran Mikro, 

Pembekalan, Observasi dan Pembuatan Perangkat Pembelajaran. Pelaksanaan PPL 

meliputi pembuatan perangkat pembelajaran serta praktik mengajar yang 

dilaksanakan secara terbimbing maupun mandiri yang pada pelaksanaannya 

berjalan lancar. Pelaksanaan PPL ini memberikan banyak manfaat  bagi mahasiswa. 

Tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terkadang dijumpai hambatan-

hambatan. Namun dengan diadakannya evaluasi, hambatan-hambatan tersebut dapat 

diminimalisir.  

Pada kesempatan PPL yang dilaksanakan dari tanggal 1 Juli – 17 September 

2014 ini saya mendapat kesempatan untuk mengajar di kelas VIII A, VIII B, VIII C, 

VIII D, VIII E, dan VIII F. Program PPL yang saya laksanakan mendapat tanggapan 

positif dari pihak sekolah. Kegiatan PPL memberikan banyak manfaat  untuk  

mahasiswa  dalam rangka mengembangkan kompetensi. Oleh karena itu perlu 

adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terkait sesuai dengan tanggung 

jawab masing-masing. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan pihak sekolah 

dan guru pembimbing, berbagai permasalahan yang ada dapat saya atasi dengan 

baik. 

 

 


