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KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 3 Pakem dengan baik, sampai akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini. Laporan  ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah KKN-PPL yang dilaksanakan mulai tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan 17 September 2014. Laporan PPL ini disusun untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai seluruh rangkaian kegiatan PPL yang dilaksanakan oleh penyusun di SMP Negeri 3 Pakem.
Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan PPL baik secara materil maupun moril pada saat pra-kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai pasca-kegiatan. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada yang terhormat:
	Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran kepada saya. Saya akan selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan serta berusaha dan terus berdoa agar tetap berada di jalan-Mu. Amin.

Bapak Dr. Rochmat Wahab, MA, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 
Segenap pimpinan LPPM dan LPPMP yang telah menyelenggarakan PPL 2014, atas bekal yang diberikan sebelum pelaksanaan PPL.
	Bapak Hajar Pamadhi, M.Hons selaku selaku dosen pembimbing mikro yang telah memperlancar kegiatan KKN-PPL dengan memberikan bimbingan beliau. Sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan jurusan Pendidikan Seni Rupa yang telah memberikan bimbingan dalam memperlancar kegiatan KKN-PPL.
	Ibu Tejo Iswati S.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Pakem yang telah mendukung pelaksanaan program PPL.
	Bapak Isranto, S.Pd. selaku koordinator PPL 2014 Sekolah SMP Negeri 3 Pakem yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk terealisasinya program kerja PPL.
	Bapak Yarowi selaku guru pembimbing PPL mahasiswa Pendidikan Seni Budaya yang telah dengan baik hati memberikan bimbingan dan arahan dalam setiap kesempatan selama PPL di SMP Negeri 3 Pakem.
	Bapak dan ibu guru serta karyawan dan karyawati SMP Negeri 3 Pakem yang telah menerima dan membantu kami selama pelaksanaan KKN-PPL.
	Segenap pengurus OSIS SMP Negeri 3 Pakem.
Siswa-siswi SMP Negeri 3 Pakem yang telah menjadi adik dan teman selama pelaksanaan KKN-PPL berlangsung.
	Orang tua yang senantiasa merestui dan mendukung pelaksanaan PPL. 
	Teman-teman Tim KKN-PPL SMP Negeri 3 Pakem yang sama-sama berjuang dan saling memberikan semangat dan dorongan. Saya beruntung mempunyai teman seperti kalian, hal-hal dan pengalaman baru datang bersama kalian. Terima kasih atas semuanya.
	Teman-teman seperjuangan KKN-PPL UNY 2014 atas kerjasama dan pengalaman yang telah tercipta bersama kalian..
	Semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi demi kelancaran pelaksanaan KKN-PPL di SMP Negeri 3 Pakem.
Dengan diiringi doa semoga kebaikan hati dan budi beliau mendapat pahala yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
	Penyusun menyadari dan harus diakui pula bahwa laporan PPL ini masih sangat jauh dari sempurna, karena bekal kemampuan yang ada pada diri penyusun masih sangat jauh dari cukup untuk menyusun suatu laporan yang bermutu, maka dari itu penyusun mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun dari semuanya untuk lebih sempurnanya laporan ini. Harapan penyusun semoga hasil laporan ini dapat berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta,   15  September 2014
Penyusun


Abi Thoyib Norcahyo
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ABSTRAK
Oleh 
Abi Thoyib Norcahyo


Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi kependidikan dalam menyelesaikan gelar sarjana pendidikannya selain tugas akhir skripsi. Tujuan dari program ini untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran, menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ke dalam kehidupan nyata, melatih dan mengembangkan kompetensi kependidikan untuk bekal mahasiswa sebagai sumber daya pengajar yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan kelak ketika bergelut di dunia pendidikan yang sebenarnya. 
SMP Negeri 3 Pakem, yang beralamat di Dusun Pojok, Harjobinangun, Pakem - Sleman merupakan salah satu sekolah yang dijadikan lokasi PPL UNY tahun 2014. Di sekolah ini mahasiswa diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, tenaga, dan ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan program sekolah. Tim PPL UNY dapat berperan sebagai inovator, motivator, mediator sekaligus problem solver bagi SMP Negeri 3 Pakem.
Program KKN-PPL di SMP Negeri 3 Pakem yang  dilaksanakan pada tanggal 24 Februari sampai dengan 17 September 2014. Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktik mengajar, dan pelaksanaan. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program individu tersebut adalah memberikan perubahan proses pembelajaran yang aktif, menarik, mudah, tidak hanya transfer of knowledge tetapi transform of value, serta  melatih keterampilan proses siswa dalam belajar ilmu-ilmu seni rupa melalui pendidikan seni rupa. Disini kami juga diberikan pengalaman untuk mencoba kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. 
Program PPL selain sebagai wahana untuk pelatihan dan pembelajaran bagi mahasiswa, juga menjadi usaha Universitas Negeri Yogyakarta untuk turut berkontribusi dalam mentransformasikan nilai-nilai kependidikan kepada sekolah tersebut. Harapannya, bukan hanya transfer of knowledge yang diberikan mahasiswa, tetapi juga transform of value. Keberadaan mahasiswa PPL UNY diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan sebagai upaya memajukan pendidikan Indonesia. 

















