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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur  kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 

diselenggarakan pada semester khusus Tahun Ajaran 2014/2015 berjalan degan baik 

dan lancar. Laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan 

salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya kegiatan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) selama kurang lebih 11 (sebelas) minggu terhitung 

mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 17 September 2014. 

Kegiatan PPL ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut 

berperan dalam terlaksananya kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Dr. Rochmat Wahab, MA selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang 

telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL. 

2. Kepala LPPMP beserta para stafnya yang telah memberikan arahan, informasi 

dan bekal dalam melaksanakan PPL. 

3. Bapak Drs. PujiwiyanaM.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 

memberikan bimbingan, perhatian, dan semangat selama kegiatan PPL. 

4. Bapak Drs. Ch Waluja S. M.Pd , selaku Dosen Pembimbing PPL yang telah 

memberikan bimbingan dan motivasi dari awal hingga akhir kegiatan PPL. 

5. Bapak Padmo Sukoco,M.PdselakuKepala SMA Negeri 7 Purworejo yang 

telahmenyediakanberbagaifasilitasdemikelancaranPPL. 

6. Bapak Subagyono S.Pd, selaku koordinator PPL di SMA Negeri 7 Purworejo 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar. Atas 

kesabaran, dukungan, bimbingan, motivasi, nasehat dan pengertiannya 

sehingga penulis dapat menjalankan kegiatan PPL dengan baik dan lancar.  

7. Ibu Dra. Widyastuti Tri Sulistyorini dan ibu Triyana Wijayanti S.Pd, selaku 

guru pembimbing praktik mengajar di kelas, yang telah memberikan saran, 

nasehat, dan pengarahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam 

menjalankan kegiatan belajar mengajar. 

8. Bapak/Ibu guru dan karyawan/karyawati SMA Negeri 7 Purworejo yang 

dengan ikhlas telah berkenan membantu pelaksanaan PPL dan telah 

menjadikan penulis bagian dari keluarga besar SMA Negeri 7 Purworejo. 

9. Bapak, Ibu, Adik, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, 

dukungan, bantuan dan pengertiannya.  

10. M.Ekalangwan Haditama selaku ketua PPL SMA Negeri 7 Purworejo 2014 

yang telah membantu dan memimpin teman-teman PPL dengan kesungguhan 

dan tanggungjawab yang tinggi 
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11. Eska, Alfi, Ayu, Nurul, Fauzy, Sari, Zuhid, Deka teman-teman seperjuangan 

PPL SMA Negeri 7 Purworejo atas kekompakan , kerjasama, perjuangan, 

semangat, dan kerjakerasnya selama ini. Semoga persahabatan kita tetap 

terbina walaupun PPL UNY 2014 telah berakhir. 

12. Kholipah, Ratih, Fitri, Ahmad, Harmaji, Vita, Ayu, Devita, Arum, Giwa, 

Yayuk dan Nining, selaku teman-teman seperjuangan dari Universitas 

Muhammadiyah Purworejo atas kekompakan, kerjasama, perjuangan, 

semangat dan kerjakerasnya selama ini. Terimakasih karena telah menjadi 

bagian dari keluarga besar PPL SMA N 7 Purworejo tahun 2014. 

13. Teman-teman Pendidikan Bahasa Perancis yang saling memberikan motivasi. 

Kerinduan datang disaat kita terpisah beberapa bulan, disaat masing-masing 

dari kita berjuang mencari pengalaman dan belajar untuk mengajar Bahasa 

Perancis di sekolah yang berbeda-beda. 

14. Peserta didik SMA Negeri 7 Purworejo, terima kasih atas kerjasamanya. 

Semoga pengalaman selama 3 bulan kemarin memberi banyak manfaat 

kepada kita. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang juga 

ikut berperan dalam kelancaran pelaksanaan PPL ini. Semoga semua kebaikan 

yang telah diberikan, mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. 

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai 

dengan program yang dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam 

pelaksanaan PPL ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis 

mohon maaf kepada semua pihak, apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang 

Insya Allah tidak penulis sengaja. Saran dan kritik yang mambangun selalu 

penulis harapkan agar kegiatan penulis selanjutnya menjadi lebih baik lagi. 

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini penulis susun, 

semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya. Terima 

kasih. 

 

       Yogyakarta, 17 September 2014 

   

                      Penyusun 
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ABSTRAK 

 

Oleh : Amelia Purwaningrum 

 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk pendidikan 

dengan cara memberikan pengalaman belajar di lapangan secara langsung kepada 

mahasiswa untuk mengaplikasikan kemampuan akademis maupun praktis dalam 

dunia pendidikan, memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi 

yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan keterampilan, kemandirian dan 

bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kompetensi mahasiswa sebagai 

calon pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial juga dikembangkan dalam kegiatan 

ini. Dengan adanya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini diharapkan 

mahasiswa mempunyai bekal dan pengalaman sebagai calon pendidik yang 

berkualitas. Program PPL di SMA Negeri 7 Purworejo, dilaksanakan pada tanggal 1 

Juli sampai dengan 17 September 2014. 

Sebelum merencanakan dan menyusun program PPL, dilakukan observasi, 

pembelajaran di kelas.Kegiatan PPL ini berupaya untuk meningkatkan kemampuan 

mengajar khususnya mencakup variabel dinamis, antara lain: pemahaman 

karakteristik peserta didik, kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan 

mengelola kelas, kemampuan mengembangkan media, strategi pembelajaran, dan 

kemampuan evaluasi. PPL sebagai muara dari seluruh program pendidikan pra-

jabatan guru. PPL dilaksanakan secara terjadwal setelah mahasiswa mendapatkan 

bekal yang memadai dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan tugasnya sebagai 

guru yang telah dipelajari secara bertahap sejak semester awal khususnya melalui 

pembekalan dan kuliah micro teaching sebagai modal awal pengalaman mengajar. 

Melalui PPL, mahasiswa calon guru diterjunkan ke sekolah untuk mengamati, 

mengenal dan belajar mempraktikkan semua kompetensi mengajar yang telah 

dipelajari di bangku kuliah, sehingga mendapatkan pengalaman kependidikan secara 

faktual di lapangan dengan bimbingan dan arahan dari guru pembimbing, dosen 

pembimbing dan koordinator PPL di Sekolah. 

Dalam kegiatan PPL di SMA Negeri 7 Purworejo, penyusun mendapatkan 

kesempatan praktik mengajar di kelas X IBB, X IIS 1, XI IIS 2, dan XI IIS 3. Materi 

yang diajarkan kepada peserta didik kelas X yaitumateri Salutation, Se Presenter, La 

Profession, dan La Nationalite, sedangkan materi yang diajarkan kepada peserta 

didik kelas XI yaitu La Famille, Les Adjectifs Possesif, Exprimer les gouts et les 

preferences 


