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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam proses pendidikan 

nasional dalam meningkatkan kualitas sember daya manusia. Universitas Negeri 

Yogyakarta sebagai bagian dari komponen pendidikan nasional yang sejak awal 

berdirinya telah berkomitmen terhadap dunia pendidikan dengan merintis program 

pemberdayaan sekolah melalui program kerja PPL. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan dapat menjadi bekal bagi 

mahasiswa sebagai wadah untuk pembentukan tenaga kependidikan yang 

berkompetensi pedagogik, individual, sosial dan profesional yang siap memasuki 

dunia pendidikan, mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan atau calon 

guru yang memiliki sikap, nilai, pengetahuan, dan keterampilan profesional. 

Setiap usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan 

merupakan upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan segala potensi yang 

dimiliki oleh setiap manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya. 

Berkaitan dengan tersebut, kami mencoba untuk meningkatkan kualitas sebagai 

calon pendidik dan produk-produk yang berkualitas sesuai dengan bidang jurusan 

yang ada melalui program “PPL di SMK PI AMBARUKMO 2”. 

SMK PI AMBARUKMO  salah satu sasaran PPL UNY yang diharapkan 

dapat meningkatkan kreativitas dan mendapatkan manfaat dalam pelaksanaan PPL di 

SMK PI AMBARUKMO. Mahasiswa KKN-PPL UNY diharapkan dapat 

memberikan bantuan berupa pemikiran, tenaga dan ilmu pengetahuan dalam 

merencanakan serta melaksanakan program pengembangan sekolah untuk 

mengembangkan atau meningkatkan segala kompetensi yang dimiliki dalam rangka 

membentuk pribadi yang cerdas, mandiri dan bernurani sesuai dengan visi dan misi 

UNY.  

 

A. Analisis Situasi 

1. Alamat Sekolah 

SMK pi ambarukmo merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang 

beralamat di Jl. Cendrawasih 125 Mancasan Lor, Condongcatur, Telp. 

(0274) 4477515, Kode Pos 55281 Yogyakarta. Sekolah ini merupakan salah 

satu tempat yang digunakan sebagai lokasi PPL UNY 2014 pada semester 

khusus. Lokasi cukup strategis dan mudah dijangkau karena terletak di dekat 

jalan raya yang dilalui kendaraan umum. Hal ini sangat menguntungkan bagi 
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guru, siswa, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan karena 

transportasi menjadi mudah. 

 

2. Visi dan Misi 

Visi: 

“Menjadi tamatan yang berkualitas, unggul dibidang Akomodasi Perhotelan 

berdasarkan imtaq dan iptek dan terserap di dunia kerja” 

Misi: 

a. Menciptakan lembaga dalam suasana belajar dan bekerja menjunjung 

tinggi aspek moralitas 

b. Mengembangkan lembaga sebagai sekolah yang inofatif dan kreatif 

dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional 

c. Mengembangkan SDM dengan jiwa entreprenuship (jiwa 

kewirausahaan) 

d. Memberikan pelayanan prima bagi siswa dan masyarakat. 

 

3. Guru 

SMK PI AMBARUKMO mempunyai 25 orang tenaga pendidik 

termasuk kepala sekolah yang terdiri dari 2 macam guru yaitu: guru DPK 

(guru negeri yang dipekerjakan di SMK PI AMBARUKMO) ada 2 orang. 

Guru DPB (guru agama negeri yang dibantukan di SMK PI 

AMBARUKMO) ada 1 orang. TU (Tata Usaha) ada 3 orang. Guru Tidak 

Tetap Yayasan ada 20 orang. 

 

4. Peserta Didik 

Peserta didik yang ada di SMK YPKK 2 Sleman terbagi dalam dua 

program studi yaitu akuntansi dan pemasaran. 

 

5. Karyawan 

Jumlah karyawan yang ada di SMK YPKK 2 Sleman ada 13 orang. 

Karyawan Tetap Yayasan ada 2 orang. Karyawan Tidak Tetap Yayasan ada 

11 orang. 

6. Fasilitas 

Fasilitas yang dimiliki oleh SMK PI AMBARUKMO Sleman antara lain: 

a) Ruang 
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Luas Ruang di SMK PI AMBARUKMO adalah 2.000m2. Ruang yang 

ada di SMK PI AMBARUKMO  ini antara lain: 

 Ruang Kepala Sekolah 

 Ruang Tata Usaha  

 Ruang Guru 

 Ruang Bimbingan dan Konseling 

 Ruang Piket 

 Ruang Kelas ada 6 

 Ruang Lab. Bahasa 

 Ruang Mesin cuci 

 Ruang Perhotelan 

 Ruang Praktik kitchen  

 Ruang Aula 

 Ruang Gudang/ ATK 

 Ruang Agama 

 Ruang Mushola 

 Ruang Dapur 

 Ruang OSIS 

 Ruang Perpustakaan 

 Ruang Kamar mandi dan WC ada 10 

 Ruang Kantin ada 1 

 Ruang Meeting 

 Ruang Peralatan Olah Raga 

b) Fasilitas di ruang pembelajaran 

 Meja siswa ada 400 buah 

 Kursi siswa ada 650 buah 

 Papan Tulis ada 12 buah 

 Meja Guru ada 30 buah 

 Kursi Guru ada 30 buah 

c) Peralatan penunjang pembelajaran 

 Laptop 4 buah 

 Komputer 10 buah 

 LCD 6 buah 

 Printer 8 buah 

d) Fasilitas Olah raga 

 Matras 4 bua 
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 Lapangan voli 1 tempat 

 Lapangan basket 

 Bola voli 2 buah 

 Bola basket 3 buah 

 Cakram 10 buah 

 Peluru 10 buah 

 Lembing 2 buah 

 Skiping 3 buah 

 Simpai 2 buah 

 Tongkat estafet 10 buah 

 

7. Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah antara lain: 

a) Bidang olahraga meliputi: Futsal, volly,Basket dan lain-lain. 

b) Bidang wirausaha meliputi: pemberian berbagai keterampilan yang dapat 

digunakan sebagai bekal apabila siswa belum mendapatkan pekerjaan. 

c) Bidang keagamaan meliputi: qiroah. 

d) Pramuka 

 

 

 

B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 

Setelah menganalisis berbagai permasalahan dari hasil observasi awal 

yang kami lakukan, maka kami mulai bermusyawarah untuk menyusun program 

kerja PPL (baik kelompok maupun individu) yang harapannya akan memberikan 

kontribusi kepada pihak sekolah atau lembaga dalam upaya penyelesaian 

masalah yang ada. Penyusunan program kerja ini merupakan musyawarah antara 

mahasiswa PPL, Dosen Pembimbing Lapangan, Koordinator PPL Sekolah dan 

Kepala Sekolah dalam upaya penyelesaian masalah yang ada. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan agar program yang kami susun dapat ditanggung bersama dan 

tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terkait. 

Dengan berbagai pertimbangan yang ada di SMK PI AMBARUKMO, 

maka beberapa program kerja yang terdapat dalam program kerja kelompok 

dilaporkan secara terperinci dalam laporan kelompok Tim PPL SMK PI 

AMBARUKMO. Adapaun program individu penyusun adalah sebagai berikut: 

Rancangan Kegiatan PPL 
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a. Pembekalan PPL 

b. Pengajaran Mikro 

c. Pembuatan RPP 

d. Praktik mengajar 


