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HALAMAN PENGESAHAN 

 

Yang bertanda tangan di bawahinikami, pembimbing PPL di SD 

MUHAMMADIYAH MUTIHAN. Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 

mahasiswa di bawah ini: 

Nama  : AHMAD NUR JALAL 

NIM   : 11604224013 

Jurusan : PGSD Penjas 

Fakultas : IlmuKeolahragaan 

Telah melaksanakan praktik PPL di SD MUHAMMADIYAH MUTIHAN mulai 

tanggal 02 Juli sampai dengan 17 September 2014. 
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KATA PENGANTAR 

 

Allhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga pelaksanaan Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta Semester Khusus tahun 2014/2015 

di SD Muhammadiyah Mutihan yang berlangsung tanggal 02 Juli- 17 September 

2014 dapat berjalan baik dan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Penyusun juga 

bersyukur karena dapat menyelesaikan Laporan PPL yang berlokasi di SD 

Muhammadiyah Mutihan, ini berjalan lancar dan sukses. 

 Walaupun penyusunan mempunyai keterbatasan, penyusun tetap berusaha 

melaksanakan tugas PPL hingga penyususunan laporan PPL ini dengan sebaik-

baiknya. Usaha melaksanakan PPL hingga menyusun Laporan ini tidak lepas dari 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu kesempatan ini, 

perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya 

atas bantuan dan kerjasama hingga laporan PPL ini dapat tersusun, terutama kepada: 

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. 

2. Kedua Orang tua, kakak dan keluarga besar ku yang sangat saya sayangi yang 

selalu membimbing saya untuk dapat melaksanakan tugas yang harus 

dilaksanakan dengan baik. 

3. Prof. Rochmad Wahab, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, 

yang telah memberikan ijin kepada kami untuk melaksanakan PPL semester 

khusus tahun 2014. 

4. Bpk Drs. Ngatman Soewito, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL) PPL yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama 

persiapan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan PPL. 

5. Bapak Alip Mulyono,S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 

Mutihan yang sangat kami hormati, yang telah membimbing kami selama 

melaksan akan kegiatan PPL tahun 2014 

6. Ibu Mujiyem selaku guru pembimbing, atas segala motivasi dan 

bimbingannya selama PPL. 

7. Bapak dan Ibu guru serta para karyawan SD Muhammadiyah Mutihan yang 

telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kami, serta membantu 

dan mengajari penyusunuan bagaimana cara bertata karma dalam dunia kerja 

dengan baik. 

8. Siswa-siswi SD Muhammadiyah Mutihan yang sangat kami sayangi dan kami 

banggakan. 
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9. Teman-teman mahasiswa peserta PPL SD Muhammadiyah Mutihan yang 

telah bekerja sama dengan baik selama persiapan, pelaksanaan hingga 

penyusunan laporan PPL. 

10. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PPL yang tidak dapat kami 

sebutkan satu per satu. 

 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan pelaksanaan PPL ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penyusun sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. 

 

 Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan 

penyusun pada khususnya.  
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ABSTRAK 

 

 SD Muhammadiyah Mutihan merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk oleh 

pihak UNY untuk menjadi lokasi PPL pada tahun 2014.Tujuan dari program PPL 

adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang manajerial 

dan pembelajaran di sekolah, memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam 

rangka melatih dan mengembangkan keprofesionalan dalam bidang keguruan atau 

pendidikan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, belajar, 

dan memahami seluk beluk sekolah dengan segala permasalahannya, serta 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dimiliki dalam proses pembelajaran. 

 Program kegiatan PPL adalah mengajar mata pelajaran dasar selama kurang 

lebih dua setengah bulan dimulai tanggal 2 Juli sampai dengan 17 September 2014. 

Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan di lapangan, praktikan menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 Dari pelaksanaan kegiatan PPL, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PPL, dapat 

memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam pengembangan kompetensi di 

bidang pendidikan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan 

mengenal segala permasalahan di sekolah yang terkait dengan proses pembelajaran, 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, 

dan keterampilan yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata di sekolah, serta dapat 

meningkatkan hubungan kemitraan yang baik antara UNY dengan sekolah yang 

terkait. 

 

 

 

 

 

 

  


