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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ANALISIS SITUASI 

Dalam penerjunan ke lokasi PPL, para mahasiswa melakukan kegiatan 

observasi. Kegiatan ini dilakukan sebelum mahasiswa benar-benar terjun ke 

lokasi PPL. Kegiatan ini dilakukan untuk mengamati secara langsung terhadap 

situasi, kondisi, sarana, dan pasarana yang ada di lokasi PPL dalam hal ini 

sekolah guna mendukung proses belajar di sekolah tersebut.  

1. Kondisi sekolah 

Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III berlokasi di Jalan Magelang Km. 

4 Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta sebagai MAN unggulan, salah satunya 

memiliki karakteristik combine school yang menyelenggarakan program 

pendidikan dengan (1) Mengkombinasikan antara program pendidikan umum, 

pendidikan agama dan keterampilan/kejurusan, (2) Mengkombinasikan 

pendidikan umum dengan penekanan pada keunggulan program dan prestasi di 

bidang tertentu, (3) Mengkombinasikan pendidikan umum dengan penekanan 

pada keunggulan program dan prestasi di bidang tertentu, (4) Mengkombinasikan 

pendidikan agama Islam dengan kemampuan pendidikan Bahasa Inggris dan 

Bahasa Arab serta keterampilan komputer. MAN Yogyakarta III juga ditetapkan 

dan difasilitasi sebagai Madrasah Aliyah penyelenggara program keterampilan. 

Madrasah ini merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai lokasi PPL 

UNY 2014 pada semester khusus yaitu dimulai pada tanggal 2 Juli 2014 sampai 

dengan 17 September 2014. 

Lokasinya strategis karena letaknya tidak terlalu jauh dari jalan raya yang 

dilalui jalur bus kota. Suasana MAN Yogyakarta III cukup kondusif dan nyaman 

untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar karena lingkungannya yang asri. 

a. Visi dan Misi MAN Yogyakarta III  

 Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MAN Yogyakarta III masa 

sekolah ini memiliki visi dan misi dalam pencapaiannya yang meliputi: 

1) Visi 

“Terwujudnya lulusan madrasah yang unggul, terampil, berkepribadian, 

matang (ULTRA PRIMA)” 

2) Misi  

a) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berbudaya 

keunggulan, kreatif, inovatif dan menyenangkan. 
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b) Membekali siswa dengan life skill, baik general life skill maupun 

specific life skill. 

c) Memadukan penyelenggaraan program pendidikan umum dan 

kejuruan dengan pendidikan agama. 

d) Menghidupkan pendidikan ber-ruh Islam, menggiatkan ibadah, 

memperteguh keimanan dan akhlakul karimah. 

e) Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidik dan 

kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. 

f) Melaksanakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan berwawasan lingkungan. 

b. Potensi Sekolah 

MAN Yogyakarta III yang gedungnya terdiri dari satu lantai, 

memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai sebagai pendukung 

kegiatan belajar mengajar, antara lain: 

1) Gedung pendidikan  

2) Gedung Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) 

3) Gedung Asrama Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) 

4) Gedung Rumah Guru Jaga 

5) Gedung Tempat Ibadah (Masjid) 

MAN Yogyakarta III memiliki banyak kegiatan semuanya dikemas 

dalam kegiatan yang disebut sebagai Kegiatan Pengembangan Diri dimana 

kegiatan tersebut bertujuan memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap 

peserta didik. Kegiatan pengembangan diri di MAN Yogyakarta III 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, bimbingan konseling, 

dan kegiatan ekstrakurikuler. 

1) Intrakurikuler 

Meliputi pembinaan dan pengembangan mata pelajaran olah raga 

prestasi yaitu: 

a) Disediakan dan difasilitasi sembilan cabang olah raga pilihan yaitu: 

(1) Sepak bola 

(2) Volly 

(3) Basket 

(4) Tenis meja 

(5) Bulu tangkis 

(6) Pencak silat 

(7) Taek kwon do 

(8) Atletik 

(9) Senam aerobik 

b) Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya yaitu: 

(1) Seni Suara dan Musik 
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(2) Seni Rupa 

2) Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Meliputi pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan 

sosial, pengembangan kegiatan belajar, dan pengembangan karir. 

3) Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ini sebagai wahana penyaluran dan pengembangan minat dan 

bakat siswa-siswanya. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di 

madrasah ini antara lain: 

a) English Club 

b) KIR dan Mayoga Book 

Lover  

c) Jurnalistik 

d) Seni baca Al-Qur’an 

e) Vokal Group 

f) Dekorasi dan Seni Lukis 

g) PMR 

h) Tonti 

i) PA 

j) Tahfidz 

k) Pramuka 

l) Nasyid 

c. Potensi Guru dan Pegawai 

Guru-guru MAN Yogyakarta III memiliki potensi yang baik dan 

sangat berdedikasi di bidangnya masing-masing. Dari segi kedisiplinan dan 

kerapian guru-guru MAN Yogyakarta III sudah cukup baik. Jumlah 

pegawai di MAN Yogyakarta III cukup memadai dan secara umum 

memiliki potensi yang cukup baik sesuai dengan bidangnya. 

d. Potensi Siswa 

Potensi dan minat belajar siswa MAN Yogyakarta III cukup baik. 

Sebagian siswa memanfaatkan waktu belajar mereka dengan cukup baik, 

misalnya waktu istirahat digunakan sebagian siswa untuk membaca buku di 

perpustakaan. 

Siswa-siswa MAN Yogyakarta III memiliki kedisiplinan dan 

kerapihan yang cukup baik. Walaupun sebagian masih ada yang terlambat 

dan berpakaian kurang rapi. Kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan di MAN Yogyakarta III dimulai pukul 07.00 sampai 

dengan pukul 14.30 WIB, pukul 15.00-16.30 diisi oleh kegiatan olah raga 

dan ekstrakurikuler yang sudah terjadwal, sedangkan untuk Hari Jum’at 

dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.15 WIB dilanjutkan dengan 

kegiatan sholat Jum’at bagi laki-laki kemudian dilanjutkan kegiatan 

ekstrakurikuler. Sedangkan apabila siswa memiliki keperluan keluar 

madrasah dalam jam belajar, siswa diharuskan meminta izin kepada 
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madrasah melalui guru mata pelajaran yang sedang mengajar dan guru 

piket.  

e. Bimbingan Konseling 

Bimbingan konseling diadakan di madrasah dalam bidang kesiswaan 

dan urusan madrasah. Guru yang bertugas di bagian Bimbingan Konseling 

ada tiga orang yaitu, Nasabun, S. Pd., Dra. Wiwik Trisnowati, dan 

Failasufah, S. Ag. 

Dengan kondisi fisik dan didukung oleh kondisi nonfisik yang baik, 

maka setiap tahunnya MAN Yogyakarta III menghasilkan output yang 

berkualitas dan dapat bersaing dengan siswa MAN maupun SMA negeri 

lainnya di Kota Yogyakarta. Sebagian besar alumni MAN Yogyakarta III 

berhasil mencapai tingkat pendidikan tinggi berkualitas baik di Perguruan 

Tinggi atau Universitas Negeri maupun swasta. Keberhasilan ini tidak 

terlepas dari visi, misi, dan tujuan dari aktivitas akademika MAN 

Yogyakarta III, yakni terwujudnya lulusan madrasah yang UngguL 

TeRAmpil BerkePRIbadian MAtang (ULTRA PRIMA). 

Pendidikan, pengarahan, dan pembinaan dari seorang pendidik atau 

tenaga pengajar profesional serta memiliki sertifikasi keahlian profesi 

sesuai keputusan Diknas tahun 2006 serta pelatihan/pendampingan guru 

dan pengadaan buku sesuai edaran Mendikbud 

no.156928/MPK.A/KR/2013 tanggal 08 Nov 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum 2013 sangat diperlukan agar mampu mengembangkan 

kemampuan siswa sehingga mempunyai daya kreativitas, minat, bakat, 

kognitivitas, dan afektivitas yang lebih baik serta beriman dan berakhlah 

mulia. Maka pada tahun ajaran baru ini pemerintah dan Mendikbud 

memutuskan untuk menggunakan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 di 

semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. 

Oleh karena itu, mulai tahun ajaran baru pada tahun 2014, MAN 

Yogyakarta III telah menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas X. Setelah 

melihat kondisi MAN Yogyakarta III, maka dengan diadakannya program 

kerjasama PPL UNY tahun 2014 di MAN Yogyakarta III ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan yang berguna baik material, administrasi, 

maupun ilmu pengetahuan. Selain itu, dari mahasiswa diharapkan 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari bidang administrasi hingga 

kemampuan profesionalitas tenaga pengajar. 
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f. Kondisi Nonfisik Madrasah 

Untuk memperlancar jalannya pendidikan guna mencapai tujuan, maka 

madrasah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 

1) Kepala Madrasah 

Kepala MAN Yogyakarta III dijabat oleh Drs. Suharto. 

Tugas kepala madrasah adalah: 

a) Edukator 

b) Manajer 

c) Kepala madrasah selaku administrator bertugas menyelenggarakan 

administrasi 

d) Kepala madrasah selaku supervisor bertugas menyelenggarakan 

supervisi  

2) Wakil Kepala Madrasah 

Dalam menjalankan tugasnya kepala madrasah dibantu oleh Kepala Tata 

Usaha Madrasah, Ketua Program RMU, beserta lima Wakil Kepala 

Madrasah, yaitu: 

a) Ketua Tata Usaha Madrasah yang dijabat oleh Drs. H. Ahmad 

Munajad Aminarto. 

b) Ketua Program RMU yang dijabat oleh Moh. Yusuf, S.Ag. 

c) Wakamad Bidang Kurikulum yang dijabat oleh Thoha, M.Pd.Si 

d) Wakamad Bidang Kesiswaan yang dijabat oleh Supri Madyo 

Purwanto, S.Pd 

e) Wakamad Bidang Sarana dan Prasarana, yang dijabat oleh Toni 

Poerwanti, S.Pd 

f) Wakamad Bidang Humas yang dijabat oleh Mucharom, M.Si 

g) Wakamad Bidang Manajemen Mutu yang dijabat oleh Nur Prihantara 

Hermawan, S.Pd 

3) Selain itu, dalam kondisi nonfisik madrasah juga terdapat beberapa data 

berikut: 

a) Jumlah guru berjumlah 75 orang dengan rincian Guru Tetap sejumlah 

56 orang, Guru Tidak Tetap 7 orang dan Guru dari UIN SUKA 12 

orang. 

b) Pelatih berjumlah 19 orang. 

c) Pegawai Tata Usaha berjumlah 24 orang dengan rincian Pegawai 

Tetap sejumlah 9 orang dan Pegawai Tidak Tetap sejumlah 15 orang. 

Jumlah total guru, pelatih, pegawai berjumlah 118 orang 
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d) Jumlah seluruh siswa sebanyak  orang dengan rincian sebagai 

berikut: 

Kelas X  = 189 orang 

Kelas XI  = 214 orang 

Kelas XII  = 191 orang 

Jumlah Siswa = 594 orang 

Jadi secara garis besar dengan memperhatikan jumlah guru dapat 

dikatakan bahwa MAN Yogyakarta III tidak kekurangan tenaga 

pendidik, hanya saja dalam sarana dan prasarana pendukung KBM 

masih harus diadakan optimalisasi sarana yang ada. 

g. Kondisi Fisik Madrasah 

1) Ruang Kelas 

Terdapat 25 ruang kelas di MAN Yogyakarta III untuk kegiatan 

belajar mengajar kelas X terdiri dari 8 kelas (MIA = 4 kelas, IIS = 3 

kelas, PK = 1 kelas) XI terdiri dari 8 kelas (IPA = 3 kelas, IPS = 4 kelas, 

PK = 1 kelas), dan XII terdiri dari 9 kelas (IPA = 5 kelas, IPS = 3 kelas, 

PK = 1 kelas). Secara umum, keadaannya cukup baik. Fasilitas yang ada 

di dalam kelas white board, LCD, proyektor, meja, kursi, speaker, jam 

dinding, lambang garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera, 

papan pengumuman, papan absensi, tata tertib sekolah, kipas angin, dan 

daftar pengurus kelas dengan kondisi baik. 

2) Laboratorium 

Laboratorium di MAN Yogyakarta III ini terdiri dari 6 macam 

laboratorium yaitu laboratorium IPA, IPS, Busana, Bahasa, Agama dan 

TIK.   

a) Laboratorium IPA  

Terdiri dari empat buah laboratorium yaitu Matematika, 

Biologi, Fisika, dan Kimia. Keempat laboratorium IPA tersebut 

bersih, sirkulasi udara baik, ketersediaan alat peraga baik dan layak 

digunakan untuk kegiatan praktikum siswa/siswi di MAN 

Yogyakarta III. Akan tetapi pada laboratorium matematika jarang 

digunakan. Pada laboratorium Fisika dan Kimia keberadaan alat 

peraga, sirkulasi udara sangat baik akan tetapi tidak tersedia alat 

P3K sebagai antisipasi kecelakaan darurat. Terdapat pula tempat 

cuci tangan atau tempat mencuci alat praktikum. Namun aliran air 

mati.  
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b) Laboratorium IPS dan Kesenian 

Laboratorium IPS dan kesenian digunakan untuk mata 

pelajaran IPS, kewarganegaraan, dan kesenian. Laboratorium ini 

telh dilengkapi beberapa alat peraga, seperangkat komputer, 

televisi, VCD player, dan beberapa kelengkapan pembelajaran lain 

yang mendukung. 

c) Laboratorium Busana 

Laboratorium Busana digunakan untuk mata pelajaran Tata Busana. 

Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan 

yang cukup memadai. Sirkulasi udara dan pencahayaan baik. 

d) Laboratorium Bahasa  

Terdiri dari 20 alat peraga yang berfungsi secara keseluruhan, 

media pembelajaran yang digunakan juga lengkap, sirkulasi udara 

menggunakan AC dan pencahayaan baik. 

e) Laboratorium Agama 

Laboratorium agama telah dilengkapi dengan beberapa buku 

agama, Al-Qur’an dan Hadist, kitab, dan peralatan lainnya. Secara 

umum, kondisi ruangan cukup baik dengan pencahayaan dan 

sirkulasi udara yang terkontrol. 

f) Laboratorium Komputer  

Laboratorium komputer tertata rapi dengan dilengkapi 36 PC 

(aktif = 34 PC) dan difasilitasi dengan AC dan terdapat LCD, 

monitor tabung, stabilizer dalam jumlah yang mencukupi. Pada 

laboratorium komputer juga sudah dilengkapi LAN dengan kabel 

UTP dengan sistem terkomputerisasi E-Learning dan web sangat 

baik untuk para siswa untuk bereksplorasi.  

 

3) Ruang AVA/Multimedia 

Ruang Multimedia digunakan sebagai tempat kegiatan belajar 

mengajar disamping kegiatan pembelajaran lain, selain itu digunakan 

untuk tempat pertemuan, seminar, dan beberapa fungsi lainnya. Dalam 

ruang multimedia ini telah dilengkapi dengan LCD, proyektor, meja, 

kursi, speaker, jam dinding, lambang garuda, foto presiden dan wakil 

presiden, bendera, kipas angin, dan pendingin ruangan (AC) dengan 

kondisi baik. 
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4) Perpustakaan 

Ruang perpustakaan MAN Yogyakarta III telah dilengkapi dengan 

koleksi buku menurut berbagai bidang. Kondisi dari perpustakaan 

tersebut adalah rapi, bagus dan bersih. Ruangannya sangat luas dan 

nyaman. Disana terdapat kursi, meja baca, dan ruang diskusi terbuka 

untuk membaca. Disana juga ada enam komputer, dua digunakan oleh 

pustakawan dan empat digunakan oleh pengunjung perpustakaan. 

Keempat komputer tersebut telah terkoneksi dengan internet dengan 

baik sehingga pengunjung dapat mengunjungi dunia maya untuk 

mendapatkan informasi yang diingin dengan mudah dan cepat. 

Perpustakaan ini pernah menjadi juara perpustakaan terbaik Nasional 

tingkat SMA/SMK/MA tahun 2007. Selain sebagai tempat untuk 

membaca dan mencari buku, perpustakaan juga berfungsi sebagai kelas 

non-Islam. Perpustakaan tersebut sudah mengelompokkan buku sesuai 

dengan jenisnya. Berikut adalah pengelompokkan buku di perpustakaan:  

a) Laporan KKN PPL mahasiswa 

b) Ilmu agama 

c) Praktik Akuntansi SLTA 

d) Fiksi 

e) Ilmu pengetahuan praktis 

f) Ilmu pasti dan IPA 

g) Ilmu pengetahuan dan masyarakat 

h) Kesusastraan 

i) Sastra 

j) Seni hiburan dan olah raga 

k) Sejarah, Biografi dan Ilmu bumi 

l) Silabus 

m) Ilmu pengetahuan bahasa 

n) Karya ilmiah 

o) Majalah busana, boga, Informatika, otomotif, dll 

p) Koran 

Pengunjung perpustakaan juga dapat mengakses OPAC. OPAC 

adalah singkatan dari Open Public Acces Calatog. Perpustakaan online 

MAYOGA menyediakan fitur home, daftar koleksi pustaka, daftar buku 

baru, buku tamu, dan pengumuman. 

Buku tamu memungkinkan pengunjung perpustakaan untuk 

berkomunikasi, menyapa, memberi saran atau sekadar mengetahui siapa 
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saja yang pernah berkunjung ke perpustakaan MAYOGA. Pesan dan 

kesan juga dapat disampaikan melalui halaman ini. 

5) Green House 

Digunakan sebagai tempat budidaya berbagai tanaman hias untuk 

kegiatan ekstrakurikuler dan praktik pembelajaran lain. Green House 

dilengkapi dengan beberapa tanaman hias dan tanaman obat lainnya. 

6) Ruang Bimbingan dan Konseling 

Ruang ini dilengkapi dengan seperangkat komputer, satu ruang 

bimbingan kelompok, satu ruang konseling individual, satu ruang tamu 

yang dilengkapi dengan kursi dan meja, satu ruang kerja yang 

dilengkapi dengan satu unit komputer dengan meja dan kursi, satu ruang 

guru BK yang terdiri dari tiga buah meja dan tiga buah kursi serta alat 

perlengkapan bimbingan. 

7) Lapangan Olah Raga 

Lapangan olah raga yang dimiliki antara lain lapangan basket, tenis 

meja, badminton, volly, senam aerobik, lompat jauh. Serta ruang olah 

raga untuk menyimpan alat-alat olah raga. 

8) Ruang Piket 

Ruang piket telah dilengkapi dengan meja dan beberapa kursi, serta 

buku kehadiran siswa, buku jurnal, buku tamu, dan buku-buku 

administrasi lain.  

9) Masjid/Tempat Ibadah 

Masjid terdiri dari dua lantai. Lantai satu digunakan untuk MIN 

sedangkan lantai atas digunakan untuk MAN. Pada bagian luar masjid 

terdapat tempat wudhu terbuka yang anatara pria dan wanita dipisahkan. 

Selain itu juga terdapat WC/toilet. Di dalam masjid terdapat al-Quran 

dan mukena seadanya sebagai sarana dan media ibadah. Keadaan di 

dalam masjid cukup nyaman dengan pencahayaan dan sirkulasi udara 

yang baik. 

10). Koperasi Sekolah 

MAN Yogyakarta III memiliki koperasi yang konsepnya hampir 

mirip dengan koperasi kejujuran, di sini koperasi tersebut memiliki satu 

petugas koperasi yng bertanggung jawab. Jam kerja koperasi dimulai 

dari mulainya kegiatan belajar siswa hingga selesai. Pertanggungjawaban 

kegiatan koperasi dilaporkan langsung ke kepala sekolah. 

Dengan kondisi fisik dan didukung oleh kondisi non fisik yang baik 

maka, setiap tahunnya, MAN Yogyakarta III menghasilkan output yang 
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berkualitas dan dapat bersaing dengan siswa MAN negeri maupun SMA 

negeri lainnya di Kota Yogyakarta. Sebagian besar alumni MAN 

Yogyakarta III berhasil mencapai tingkat pendidikan tinggi berkualitas 

baik di Perguruan Tinggi atau Universitas Negeri maupun Swasta. 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari visi, misi dan tujuan dari aktivitas 

akademika MAN Yogyakarta III, yakni terwujudnya lulusan madrasah 

yang unggul, terampil berkepribadian islami, matang, dan mandiri 

(ULTRA PRIMA). 

Pendidikan, pengarahan, dan pembinaan dari seorang pendidik atau 

tenaga pengajar profesional serta memiliki sertifikasi keahlian profesi 

sesuai keputusan Diknas tahun 2006 serta pelatihan/pendampingan guru 

dan pengadaan buku sesuai edaran Mendikbud 

no.156928/MPK.A/KR/2013 tanggal 08 Nov 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum 2013 sangat diperlukan agar mampu mengembangkan 

kemampuan siswa sehingga mempunyai daya kreativitas, minat, bakat, 

kognitivitas, dan afektivitas yang lebih baik serta beriman dan berakhlah 

mulia. Maka pada tahun ajaran baru ini pemerintah dan Mendikbud 

memutuskan untuk menggunakan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 di 

semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. 

Oleh karena itu, mulai tahun ajaran baru pada tahun 2014 - 2015 

MAN Yogyakarta III telah menggunakan kurikulum 2013. Setelah 

melihat kondisi MAN Yogyakarta III, maka dengan diadakannya 

program kerjasama PPL UNY tahun 2014 di MAN Yogyakarta III ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna baik material, 

administrasi, maupun ilmu pengetahuan. Selain itu dari mahasiswa 

diharapkan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari bidang 

administrasi hingga kemampuan profesionalitas tenaga pengajar. 

Praktik Pengalaman Lapangan merupakan kegiatan intrakurikuler 

yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa PPL UNY 2014. 

Kegiatan ini meliputi praktik mengajar dan kegiatan lain yang 

menunjang pembelajaran di madrasah. PPL UNY 2014 ini mempunyai 

tujuan untuk membentuk karakter seorang guru dengan pengalaman 

mengajar dan kemampuan mentranformasikan ilmu dengan baik yang 

didapatnya dari kuliah maupun pengalaman di kampus ke dalam 

pembelajaran di madrasah. 

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan ini berjalan dalam dua 

tahap. Tahap pertama pra PPL adalah tahap pensosialisasian mahasiswa 
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dalam dunia pendidikan yaitu di madrasah. Tahap kedua adalah tahap 

PPL yaitu mahasiswa diharapkan memenuhi ketentuan sebagai 

mahasiswa PPL untuk mengadakan praktek mengajar sesuai program 

studinya. Pada tahap pra PPL, mahasiswa telah dibekali beberapa mata 

kuliah yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan klasikal dan 

praktikum bimbingan dan konseling. Mata kuliah penting yang diajarkan 

adalah praktik, yaitu mata kuliah untuk pengenalan pengalaman 

mengajar dikelas yang telah dirancang sedemikian rupa untuk melatih 

mahasiswa memberikan pembelajaran di madrasah. Dalam pengajaran 

mikro ini diharapkan mahasiswa mampu mengajar dengan lebih baik. 

Kemudian pada tahap selanjutnya adalah tahap observasi  madrasah dan 

observasi kelas. 

Mahasiswa PPL disini juga mengadakan observasi dalam kegiatan 

belajar mengajar yang berlangsung di ruang kelas. Obsevasi ini bertujuan 

untuk mengadakan pengamatan secara langsung kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Hal ini diharapkan 

agar mahasiswa mendapat informasi secara langsung mengenai cara guru 

mengajar dan mengelola kelas dengan efektif dan efisien. Selain 

pengamatan proses pembelajaran mahasiswa juga melakukan observasi 

terhadap perangkat pembelajaran (administrasi) yang dibuat oleh guru 

sebelum pembelajaran. Beberapa hal yang menjadi sasaran utama dalam 

observasi proses belajar mengajar yaitu : 

a. Cara membuka pelajaran. 

b. Cara penyajian materi. 

c. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

d. Penggunaan bahasa. 

e. Gerak. 

f. Cara memotivasi siswa. 

g. Teknik bertanya. 

h. Teknik penguasaan kelas. 

i. Penggunaan media. 

j. Bentuk dan cara evaluasi. 

k. Cara menutup pelajaran. 

l. Perilaku siswa pada saat mengikuti KBM (di dalam kelas). 

Sedangkan perangkat pembelajaran (administrasi) guru yang 

diobservasi oleh  praktikan yaitu : 
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a. Silabus, yaitu kesesuaian silabus dengan kurikulum yang berlaku 

Kurikulum 2013. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

c. Sistem penilaian. 

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman awal mengenai tugas guru khususnya tugas mengajar. 

Observasi sebagai gambaran bagi mahasiswa, khususnya praktikan 

sendiri untuk mengetahui bagaimana proses belajar mengajar. 

Observasi dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2014. Praktikan 

mengambil kelas pelajaran ekonomi yaitu kelas X IIS 1 pukul 10.15-

11.45 WIB dan X IIS 2 pukul 13.00-14.30 WIB yang diajarkan oleh 

Ibu Toni Poerwanti, S.Pd. 

Dari observasi yang dilakukan, mahasiswa mendapat beberapa 

informasi yang sesuai dengan format lembar observasi pembelajaran 

di kelas dan observasi peserta didik yang diberikan oleh LPM UPPL 

Informasi tersebut dijadikan sebagai petunjuk/bimbingan mahasiswa 

dalam melakukan praktik mengajar. 

B. PERUMUSAN PROGRAM DAN PERANCANGAN KEGIATAN PPL 

Program kerja PPL UNY 2014 sekolah, dirancang untuk mengembangkan 

dan memberdayakan segala sumber daya yang ada di sekolah, oleh karena itu 

perlu didukung dengan kegiatan yang mengutamakan peningkatan prestasi 

akademik dan non akademik yang mendukung kegiatan belajar mengajar. 

Kegiatan PPL UNY 2014 dilaksanaan yang dimulai dari tanggal 2 Juli sampai 17 

September 2014. Adapun rangkaian kegiatan ini sebenarnya dimulai sejak di 

kampus dengan mata kuliah Pengajaran Mikro. 

Secara garis besar, rangkaian kegiatan PPL ini meliputi : 

a. Tahap Persiapan di Kampus 

Mahasiswa yang boleh mengikuti PPL adalah mahasiswa yang 

dinyatakan lulus dalam mata kuliah Pengajaran Mikro atau Micro 

Teaching. Pengajaran Mikro atau Micro Teaching merupaka mata kuliah 

wajib bagi mahasiswa di jurusan kependidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk dan 

mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik 

mengajar (real teaching) disekolah dalam program PPL. 
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b. Penyerahan Mahasiswa untuk Observasi 

Penyerahan mahasiswa untuk melakukan observasi di sekolah 

dilakukan pda tanggal 30 Juni 2014 dan 1 Juli 2014. Kegiatan observasi 

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik dan non fisik dari MAN 

Yogyakarta III. 

c. Pembekalan PPL 

Pembekalan dilaksanakan dua kali yang sifatnya wajib bagi 

mahasiswa KKN – PPL. Kegiatan pembekalan diadakan dengan maksud 

memberikan bekal untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) di sekolah. Pada pembekalan ini juga diberikan materi mengenai 

petunjuk teknis pelaksanaan PPL dalam kaitannya dengan Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. 

d. Penerjunan Mahasiswa ke MAN Yogyakarta III 

Penerjunan mahasiswa PPL dilaksanakan bersamaan dengan penerjunan 

KKN yaitu pada tanggal 2 Juli 2014.  

e. Observasi Lapangan 

Obsevasi Lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap 

berbagai karakteristik komponen pendidikan, iklim dan norma yang 

berlaku di MAN Yogyakarta III. Pengenalan ini dilakukan dengan  cara 

observasi dan wawancara. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan observasi disesuaikan dengan kebutuhan individu dari 

masing-masing mahasiswa, dan disertai dengan persetujuan pejabat 

sekolah yang berwenang. 

Adapun hal-hal yang menjadi fokus kegiatan observasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Perangkat Pembelajaran 

b. Proses Pembelajaran 

c. Perilaku / Keadaan Siswa 

f. Observasi Pembelajaran di Kelas dan Persiapan Perangkat 

Pembelajaran 

Dalam observasi ini mahasiswa mengamati proses pembelajaran 

pada guru pembimbing yang sedang mengajar. Hal ini ditujukan agar 

mahasiswa mendapat pengalaman dan pengetahuan serta bekal yang 

cukup mengenai bagaimana cara mengelola kelas yang sebenarnya, 

sehingga pada saat mengajar, mahasiswa mengetahui sikap apa yang 

harus diambil. 

g. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
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1) Persiapan Mengajar 

Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan untuk kegiatan, seperti melaksanakan pembagian jadwal 

dengan rekan satu jurusan, membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), konsultasi dengan guru pembimbing serta 

mempersiapkan materi beserta tugas-tugas yang akan diberikan. 

2) Pelaksanaan Praktik Mengajar 

Praktik mengajar mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus s/d 

9 September 2014. Mahasiswa PPL melaksanakan praktik mengajar di 

kelas X IIS 1 dan X IIS 2. 

3) Konsultasi dengan Guru Pembimbing 

Sebelum melaksanakan praktik mengajar, praktikan konsultasi 

dengan guru pembimbing tentang materi apa saja yang akan 

disampaikan. Selain itu juga praktikan juga konsultasi dengan guru 

pembimbing. 

4) Praktik Persekolahan 

Selain mengajar di kelas, praktikan juga melakukan praktik di 

persekolahan berupa administrasi sekolah. Dengan bimbingan dan 

arahan guru pembimbing, mahasiswa dapat mengetahui cara 

melakukan administrasi sekolah seperti program semester dan 

tahunan. Dengan demikian praktikan mengetahui tugas-tugas 

administrasi yang harus dilakukan oleh guru. Hal ini memberikan 

pengalaman berharga bagi praktikan dan dapat digunakan untuk bekal 

menjadi guru. 

5) Penyusunan Laporan PPL 

Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan PPL 

dan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan PPL. Data yang 

digunakan untuk menyusun laporan diperoleh melalui praktik 

mengajar maupun praktik persekolahan. Hasil dari laporan ini 

diharapkan selesai dan dikumpulkan atau untuk disyahkan sebelum 

waktu penarikan. 

6) Penarikan Mahasiswa PPL 

Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL, yaitu MAN Yogyakarta III, 

dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014, yang juga menandai 

berakhirnya tugas yang harus dilaksankan oleh mahasiswa PPL 

Universitas Negeri Yogyakarta. 


