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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapar menyelesaikan 

penyususnan Laporan PPL di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Purworejo tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan hasil rangkaian kegiatan 

PPL selama di lembaga. 

 Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PPL 

dan sebagai bukti secara tertulis tentang pelaksanaan program PPL.  

 Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada 

semua pihak yang memberikan bantuan didalam penyusunan program PPL, terutama kepada :  

1. Prof. Rohmad Wahab, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta,  

2. Bapak Ahmad Dadiri, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,  

3. Tim KKN-PPL dari LPM dan UPPL yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan 

wawasan sebagai bekal untuk terjun melaksanakan KKN-PPL, 

4. Bapak Slamet Lestari, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa 

memberikan pengarahan dan bimbingan selama pelaksanaan hingga penyusunan laporan 

PPL ini, 

5. Bapak H. Muh. Wuryanto selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah menerima kedatangan kami dengan baik dan 

memberikan dukungan terhadap program PPL yang akan kami laksanakan, 

6. Bapak Sukusyanto, selaku Koordinator Lembaga yang telah memberikan fasilitas dan 

bimbingan kepada penyusunan dalam melaksanakan program PPL di Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo,  

7. Ibu Ayem Setyarti,M.Pd selaku Kasi Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini  

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan program PPL di Dinas 

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo,  

8. Segenap Kepala Bidang dan Staff di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah menyambut kami dengan baik dan banyak 

membantu selama kami melaksanakan PPL, 
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9. Teman-teman seperjuangan PPL AP FIP UNY 2014 yang telah bekerja sama selama 

pelaksanaan PPL sampai tersusunnya laporan ini,  

10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan program PPL dan 

penusunan Laporan ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.  

Penyusun berharap semoga seluruh kebaikannya di terima Tuhan Yang Maha Esa. 

Akhirnya penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sesuai dengan 

yang diharapkan, sehingga penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan laporan ini. Semiga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

terkait. 

 

Purworejo, 15 September 2014 

         

Penyusun 
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ABSTRAK 

 

 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu tahapan yang harus 

dilalui oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi S1, termasuk bagi mahasiswa program 

studi Manajemen Pendidikan. Tujuan dari PPL ini adalah agar mahasiswa mampu 

menerapkan atau mengimplementasikan teori atau ilmu-ilmu yang dipelajari secara 

langsung kepada instansi pendidikan baik itu di sekolah maupun di lembaga pendidikan. 

Dengan pengimplementasian ini maka mahasiswa memiliki bekal berupa pengalaman yang 

didapat dari pelaksanaan kegiatan PPL terebut. 

 Guna mempersiapkan tenaga kerja yang professional Universitas Negeri 

Yogyakarta memiliki jurusan Administrasi Pendidikan sebagai sarana untuk para mahasiswa 

mempersiapkan dirinya sebagai tenaga kependidikan nantinya. Mahasiswa merupakan 

generasi penerus Bangsa yang pada waktunya akan memikul tanggung jawab guna 

mensukseskan pembangunan nasional, memajukan bangsa dan negara serta diharapkan bisa  

memajukan Pendidikan sehingga dapat membawa Indonesia untuk bersaing di kancah 

global.  Kebutuhan akan kemampuan dan profesionalisme menuntut adanya pelatihan, untuk 

itu selain mendapatkan berbagai teori di bangku pendidikan formal, diperlukan adanya 

pengalaman kerja di lapangan. Dan salah satu cara untuk menambah pengalaman kerja di 

lapangan adalah dengan diadakannya kegiatan PPL di instansi yang berkaitan. 

 PPL Mahasiswa Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Yogyakarta di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Purworejo ini merupakan salah satu media untuk mengembangkan potensi yang ada dalam 

diri mahasiswa, dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat mahasiswa sewaktu 

perkuliahan ke dalam lingkup dunia kerja. Jadi dengan adanya kegiatan PPL ini mahasiswa 

tidak hanya memahami teori saja tetapi menerapkan kompetensi yang dimiliki di lapangan. 

Tentunya mahasiswa yang di didik ini sebagai calon tenaga kependidikan yang berkualitas 

nantinya. 

 Secara keseluruhan program-program PPL yang dilaksanakan baik itu 

direncanakan ataupun program yang sifatnya incidental dan tambahan telah berjalan 

dengan lancar. Dalam menjalankan program PPL ini terdapat beberapa factor pendukung 

dan juga sebaliknya factor penghambat keberhasilan. Namun, berkat bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak terutama koordinator lembaga Pendidikan dan Pengembangan Anak 

Usia Dini Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo dan 

staf Seksi Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo serta tim PPL UNY maka program-program 

tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. 

 




