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ABSTRAK 

 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah program kegiatan mahasiswa 

yang tujuannya adalah mengembangkan kompetensi mengajar mahasiswa sebagai 

calon guru atau tenaga kependidikan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat 

memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman 

mengajar, memperluas wawasan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang 

diperlukan dalam bidangnya, peningkatan keterampilan, kemandirian, tanggung 

jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.  

Tujuan kegiatan PPL adalah untuk memberikan pengalaman kepada 

mahasiswa dalam bidang pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan dalam 

rangka melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan. 

Kegiatan PPL juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk mengenal, mempelajari, menghayati permasalahan sekolah atau lembaga yang 

terkait dengan proses pembelajaran. Selain itu, kegiatan PPL bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam pembelajaran di 

sekolah atau lembaga pendidikan.  

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan selama dua bulan di 

SMP Negeri 1 Piyungan pada tanggal 15 Juli hingga 15 September 2016. Kegiatan 

diawali dengan pengajaran mikro, pembekalan, dan observasi. Kegiatan PPL yang 

dilakukan di SMP N 1 Piyungan  adalah kegiatan praktik mengajar di kelas sebagai 

program utama. Program utama individu praktikan adalah membuat perangkat 

pembelajaran, praktik mengajar, dan penyusunan evaluasi pembelajaran. Praktikan 

mengampu pelajaran Bahasa Jawa sebanyak 4 kelas, yaitu kelas VII A,VII B, VIII F, 

dan VIII H. Proses pembelajaran dilakukan menggunakan metode Scientific serta 

kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum 2013. Hasil dari kegiatan PPL selama 

dua bulan adalah pelaksanaan PPL berjalan dengan baik dan lancar, tanpa kendala 

yang berarti. Kelancaran pelaksanaan program PPL UNY 2015 ini tidak lepas dari 

adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah, khususnya guru pembimbing, 

mahasiswa serta peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan. 
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