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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur  kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karuniaNya sehingga pelaksanaan KKN-PPL yang diselenggarakan pada semester 

khusus Tahun Ajaran 2013/2014 berjalan dengan baik dan lancar. Laporan kegiatan 

KKN-PPL ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas 

terlaksanaannya kegiatan KKN-PPL selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) bulan 

terhitung mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 17 September 2014. 

Kegiatan KKN-PPL ini tentu tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang 

telah ikut berperan dalam terlaksananya kegiatan ini, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku Rektor Universitas Negeri 

Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan 

PPL. 

2. Ketua UPPL beserta para stafnya yang telah memberikan arahan, informasi dan 

bekal dalam melaksanakan PPL. 

3. Bapak Surrachman, M.Si selaku Dosen Pembimbing PPL yang telah memberikan 

bimbingan dan motivasi dari awal hingga akhir kegiatan PPL. 

4. Drs. Edison Ahmad Jamli., selaku Kepala SMA Negeri 1 Banguntapan yang 

telah menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran KKN-PPL. 

5. Bapak Sutrisna,S.Pd, selaku koordinator PPL di SMA Negeri 1 Banguntapan  

yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar. Atas kesabaran, 

dukungan, bimbingan, motivasi, nasehat dan pengertiannya sehingga kami dapat 

menjalankan kegiatan PPL dengan baik dan lancar. 

6. Ibu Widya Liyunari, S.Pd selaku guru pembimbing praktek mengajar di kelas, 

yang telah memberikan kesempatan, saran, nasihat, dan pengarahan yang sangat 

bermanfaat dalam menjalankan kegiatan mengajar belajar. 

7. Bapak/ Ibu guru dan karyawan/ karyawati SMA Negeri 1 Banguntapan yang 

dengan ikhlas telah berkenan membantu pelaksanaan PPL dan telah menjadikan 

kami bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Banguntapan. 

8. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Banguntapan khususnya kelas X MIA 1, X MIA 2 

dan X MIA 3, terimakasih atas kerjasamanya. 

9. Bapak, ibu, adik dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, 

dukungan, bantuan dan pengertiannya. 
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10. Teman-teman seperjuangan PPL SMA Negeri 1 Banguntapan atas kekompakan, 

kerjasama, perjuangan, semangat, dan kerjakerasnya selama ini. Semoga 

persahabatan kita tetap terbina walaupun PPL UNY 2014 telah berakhir. 

11. Teman-teman Pendidikan Biologi 2011 yang saling memberikan  motivasinya. 

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang juga ikut andil 

dalam kelancaran pelaksanaan PPL ini. 

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan 

program yang dilaksanakan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf kepada semua pihak 

bila terdapat kesalahan-kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak 

disengaja. Saran dan kritik yang mambangun selalu kami harapkan agar kegiatan 

kami selanjutnya menjadi lebih baik lagi. 

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini disusun, semoga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana mestinya. Terimakasih. 

   

Bantul,    September 2014 

  

                      Penyusun 
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ABSTRAK 

 

Program kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Banguntapan, merupakan salah satu 

ajang bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan kependidikan dalam 

mengamalkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah untuk diterapkan secara 

nyata di lingkungan sekolah. Tujuan dari kegiatan PPL ini adalah untuk melatih 

praktikan dalam menerapkan kemampuannya dan pengetahuannya serta 

mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Dengan demikian, 

praktikan diharapkan mempunyai bekal dan pengalaman sebagai calon pendidik 

yang berkualitas. 

Program PPL di SMA Negeri 1 Banguntapan, dilaksanakan pada tanggal 2 

Juli 2014 sampai 17 September 2014. Sebelum melakukan PPL, mahasiswa 

mengadakan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 

Banguntapan. Praktikan juga berusaha mencari informasi dari guru mata pelajaran 

Biologi mengenai kondisi dan potensi siswa, fasilitas pendukung dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM), dan juga faktor penghambat yang sering ditemui ketika 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. Hasil dari observasi tersebut 

selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan RPP dan pelaksanaan 

KBM sehingga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Kemudian praktikan 

juga melaksanakan evaluasi di akhir pembelajaran untuk mengetahui keberhasilan 

KBM. 

Pada kegiatan PPL ini, praktikan mendapat tugas untuk mengajar kelas X 

MIA 1, X MIA 2 dan X MIA 3. Dalam kegiatan praktik mengajar di sekolah, secara 

langsung praktikan dibimbing oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing. 

Praktikan juga berperan dalam kegiatan persekolahan lainnya seperti piket harian, 

piket KBM, dan lain-lain. Dengan adanya pengalaman tentang penyelenggaraan 

sekolah ini praktikan mempunyai bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang 

profesional. 

 

Kata Kunci : PPL, observasi, kegiatan belajar mengajar, evaluasi 
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