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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

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. Pelaksanaan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) UNY yang ditempatkan di SMP Negeri 1 Piyungan, 

diawali dengan observasi atau pengamatan di lapangan, penerjunan oleh Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL), diskusi antara mahasiswa dengan pihak sekolah 

(guru/karyawan), pelaksanaan PPL, dan pembuatan laporan PPL. 

Tujuan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran 

di sekolah atau lembaga pendidikan, dalam rangka melatih dan 

mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan. 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, 

mempelajari, menghayati permasalahan sekolah atau lembaga yang 

terkait dengan proses pembelajaran. 

3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner 

ke dalam pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan. 

Kegiatan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan diawali dengan observasi yang 

bertujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran mengenai kondisi sekolah, 

meliputi sarana dan prasarana, fasilitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, 

kegiatan pembelajaran, siswa, guru, dan karyawan sekolah. 

A. Analisis Situasi  

SMP Negeri 1 Piyungan adalah salah satu sekolah tingkat pertama yang 

beralamat di  Jalan Jogja-Wonosari Km.14 Tegal Piyungan, Srimulyo, Piyungan, 
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Bantul, Yogyakarta. Letak SMP Negeri 1 Piyungan cukup strategis, mudah 

dijangkau, karena letaknya di Jalan Jogja-Wonosari dan ada plang besar dipinggir 

jalan yang menunjukkan SMP Negeri 1 Piyungan sehingga mudah untuk 

menjangkau sekolah tersebut. Secara administratif, SMP Negeri 1 Piyungan terletak 

di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

1. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Piyungan 

a. Visi  

“Berprestasi berdasarkan imtaq, berkarakter Indonesia, berwawasan IPTEK, 

dan terciptanya lingkungan yang sehat”. 

b. Misi  

1) Melaksanakan pengembangan kurikulum 2013 bertaraf internasional 

2) Meningkatkan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan  

3) Melaksanakan pengembangan proses pembelajaran yang bermutu, efisien, 

dan relevan serta bersaing tinggi 

4) Melaksanakan rencana induk pengembangan sarana prasarana pendidikan 

5) Meningkatkan kualitas lulusan dalam bidang akademik dan non akademik 

6) Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan manajemen sekolah yang 

berkualitas 

7) Melaksanakan lingkungan sekolah yang sehat 

8) Melaksanakan program penggalangan pembiayaan sekolah 

9) Melaksanakan peningkatan prestasi akademik, non akademik, imtaq, dan 

iptek 

10) Melaksanakan program pengembangan implementasi pembelajaran 

Bahasa Indonesia dan TIK menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris 

 

2. Kondisi Fisik Sekolah  

a. Ruang Kelas 

SMP Negeri 1 Piyungan memiliki 24 ruang kelas sebagai tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar, dengan perincian masing-masing kelas 

sebagai berikut. 

1) Kelas VII terdiri dari delapan kelas, yaitu kelas VII A, VII B, VII C, VII 

D, VII E, VII F, VII G, dan VII H. 

2) Kelas VIII terdiri dari delapan kelas, yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C, 

VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, dan VIII H. 

3) Kelas IX terdiri dari delapan kelas, yaitu kelas IX A, IX B, IX C, IX D, 

IX E, IX F, IX G, dan IX H. 
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Setiap ruang kelas memiliki fasilitas belajar mengajar berupa meja-kursi 

peserta didik, meja-kursi guru, papan tulis (white-board), jam dinding, alat 

kebersihan, papan absensi, papan data kelas, mading, gambar Presiden dan Wakil 

Presiden, teks Proklamasi, gambar garuda, teks Pancasila, teks Sumpah Pemuda, 

semua kelas sudah dilengkapi dengan LCD dan proyektor, serta sebagian besar di 

setiap kelas dilengkapi dengan komputer.  

b. Ruang Perpustakaan 

Ruang perpustakaan berada di sebelah utara lapangan basket yang cukup 

mudah dijangkau oleh siswa. Perpustakan ini memiliki koleksi buku yang lengkap, 

seperti buku pelajaran, buku cerita fiksi dan non fiksi, kamus, majalah, dan koran. Di 

perpustakaan juga disediakan buku latihan soal untuk para siswa. Namun, belum ada 

buku yang menggunakan kurikulum 2013 karena sebagian besar buku di 

perpustakaam adalah kurikulum KTSP. Selain itu, untuk meja tempat membaca 

masih sangat terbatas dan kurang memadai untuk siswa. Untuk peminjaman buku 

sudah menggunakan komputer. 

c. Ruang Kepala Sekolah 

Ruang Kepala Sekolah letaknya sangat strategis karena berada di depan pintu 

gerbang terletak didepan lapangan upacara. Di dalam ruang kepala sekolah terdapat 

meja dan kursi untuk menerima tamu. Serta di depan ruang kepala sekolah terdapat 

berbagai macam piala perlombaan yang diikuti siswa. 

d. Ruang Guru 

Ruang guru terletak di sebelah selatan halaman. Hampir semua guru mata 

pelajaran berada di ruang tersebut. Penataan tempat cukup kondusif, meja dan kursi 

tertata dengan rapi. Penataan meja dan kursi sesuai dengan bidang studi yang diampu 

oleh setiap guru. Di sebelah ruang guru juga terdapat kamar mandi khusus untuk 

guru. 

e. Ruang Tata Usaha  

Ruang Tata Usaha terletak di sebelah selatan perpustakaan. Di ruang tata 

usaha meja dan kursi tertata dengan rapi serta banyak almari yang digunakan untuk 

menyimpan dokumen dan alat-alat perlengkapan untuk perlengkapan guru dan siswa 

di SMP Negeri 1 Piyungan.  

f. Ruang UKS 

Ruang UKS terletak di sebelah timur halaman di sebelah selatan kelas IX A. 

Dalam ruangan terdapat empat tempat tidur, dua almari yang berisikan obat-obatan, 

alat medis, dan selimut. Namun, obat-obatan yang terdapat di UKS masih sangat 

kurang dan kebanyakan sudah tidak layak konsumsi. Di dalam ruangan terdapat satu 
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kipas angin, dan ada gorden sekat antar ruang. Terdapat papan struktur organisasi 

namun belum diisi nama petugas UKS.  

g. Ruang Bimbingan Konseling (BK) 

Ruang BK terletak di sebelah selatan ruang UKS. Di ruang BK terdapat meja-

kursi yang tertata rapi untuk guru BK dan meja-kursi untuk menerima tamu. Selain 

itu, ada beberapa almari yang berisi berkas-berkas dan dua komputer.  

h. Tempat Ibadah 

Di SMP Negeri 1 Piyungan terdapat satu tempat ibadah yaitu Mushola At-Taqwa. 

Mushola ini setiap hari digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat dan setiap hari 

Jumat digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mushola tertata sangat 

rapi, perlengkapan ibadah sangat lengkap, tempat wudhu antara putra dan putri 

terpisah, ada mimbar dan pengeras suara. Selain itu, terdapat etalase yang digunakan 

untuk menyimpan muken dan sarung. Terdapat papan pengumuman dan doa-doa 

sholat dhuha dan ada papan yang berisi struktur organisasi takmir mushola. 

i. Laboratorium 

Laboratorium di SMP Negeri 1 Piyungan terdiri dari : 

1) Laboratorium Fisika : laboratorium fisika menjadi satu ruangan dengan 

ball room atau aula. Hanya terdapat meja dan kursi yang ditata rapi. 

Perlengkapan laboratorium berada di atas meja keramik. Ruangan ber-

AC. 

2) Laboratorium Biologi : keadaan ruangan hampir sama dengan 

laboratorium fisika. 

3) Laboratorium Komputer : komputer di laboratorium komputer sudah 

menggunakan komputer dengan layar flat. Ruangan ber-AC. Meja dan 

kursi tertata dengan rapi. 

4) Laboratorium Bahasa : komputer yang digunakan sudah komputer dengan 

layar flat, alat-alat masih baik dan meja kursi tertata rapi.  

5) Laboratorium Matematika : terletak di pojok belakang dan terbengkalai 

tidak terpakai.  

6) Laboratorium Musik : terdapat alat-alat musik dan ada studio di dalam 

ruangan tersebut. 

j. Lapangan  

Lapangan basket berada di halaman depan SMP Negeri 1 Piyungan. 

Lapangan basket juga digunakan sebagai lapangan upacara. Selain itu, lapangan 

untuk badminton juga berada di halaman depan, tepatnya di depan ruang UKS. 

Namun, untuk lapangan bulu tangkis belum sesuai dengan standar tiangnya pun 
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belum sesuai dengan standar. Lapangan volli berada di belakang lapangan juga 

belum sesuai dengan standar ukuran lapangan dikarenakan terbatasnya lahan.  

k. Kantin  

Kantin di SMP Negeri 1 Piyungan menjual makanan yang sehat, terdapat tiga 

kantin yang ada di sekolah tersebut. Ketika istirahat sekolah siswa-siswi SMP Negeri 

1 Piyungan selalu membeli makanan di kantins sehingga kantin selalu ramai. 

l. Kamar Mandi  

` Kamar mandi/WC di SMP Negeri 1 Piyungan antara guru dan siswa dipisah. 

Antara laki-laki dan perempuan juga terpisah. Kmar mandi untuk guru terletak di 

sebelah ruang guru. Sedangkan untuk siswa ada yang berada di lantai dua juga ada 

yang terletak di lantai bawah di dekat Mushola dan ruang TU. 

m. Parkir 

Tempat parkir guru dan siswa dipisah. Untuk tempat parkir guru berada di 

sebelah selatan Pos Satpam. Tempatnya lumayan kecil, kadang tidak bisa untuk 

menampung sepeda motor guru-guru. Untuk parkir mobil di halaman sekolah di 

sebelah selatan. Untuk parkir siswa lumayan luas anatar kelas VII, VIII, dan IX 

parkirnya secara terpisah sesuai kelas. 

Dari hasil observasi yang dilakukan, kondisi fisik bangunan dan lingkungan 

di SMP Negeri 1 Piyungan secara kesuluruhan sudah cukup baik. Gedung SMP 

Negeri 1 Piyungan memiliki luas kurang lebih 2000 m
2
. Bangunan dan  lingkungan 

SMP Negeri 1 Piyungan sudah cukup rapi dan bersih. Tanaman hijau dan pepohonan 

di lingkungan sekolah sudah cukup banyak namun perlu beberapa penataan dan 

pemeliharaan agar lebih rapi dan indah.  

 

3. Kondisi Non Fisik Sekolah  

a. Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Piyungan 

Berikut ini adalah struktur organisasi SMP Negeri 1 Piyungan : 

Kepala Sekolah    : Warsito, S.Pd. 

Wakil Kepala Sekolah  : Mugiyanto, S.Pd. 

Bagian Kurikulum   : Budi Santosa, S.Pd. 

Bagian Kesiswaan   : Sumardi, S.Pd. 

Bagian Sarana dan Prasarana  : Drs. Mujiyono 

Bagian Humas    : Setrapyatno, S.Pd. 

Bagian Perpustakaan   : Tiyastutik P., S.Pd. 

Bagian Laboratorium Komputer : Supriyono, S.Pd. 
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Data Wali Kelas SMP Negeri 1 Piyungan 

Kelas VII A : M.Ahyar, S.Pd. 

Kelas VII B : Hananingsih, S.Pd 

Kelas VII C : Rustanti Hari Wismadi, S.Pd. 

Kelas VII D : Nur Ratna Indrayati, S.Pd. 

Kelas VII E : Dra. Tri Hardani 

Kelas VII F : Liliek Parjono Raharja, S.Pd. 

Kelas VII G : Agnes Sumarwi, S.Pd. 

Kelas VII H : Nanik Sri Rahmawati, M.Pd. 

Kelas VIII A : Kartini, S.Pd. 

Kelas VIII B : Rita Yuliatmi, S.Si. 

Kelas VIII C : Ibnu Sigit Parwoto, S.Pd. 

Kelas VIII D : Amanah, S.Pd 

Kelas VIII E : Sri Sulastri, S.Pd. 

Kelas VIII F : Agung Riyanto, S.Pd. 

Kelas VIII G : Cesilia Usmeni, M.Pd. 

Kelas VIII H : Sutiekno, M.Pd. 

Kelas IX A : Pramudji Eni, M.Pd. 

Kelas IX B : Dra. Nur Hayati 

Kelas IX C : Sri Nursanti, S.Pd. 

Kelas IX D : Nunung Sri R, M.Pd. 

Kelas IX E : Nur Hamidah, M.Pd. 

Kelas IX F : Sri Windaryati, S.Pd. 

Kelas IX G : Tri Wahyu Handayani, S.Pd. 

Kelas IX H : Arinta Lipur Wijarwati, S.T. 

 

Data Guru Mata Pelajaran SMP Negeri 1 Piyungan  

Bahasa Inggris  : Sri Nursanti, S.Pd. 

Cesilia Usmeni, M.Pd. 

Suci Wijayanti, S.Pd. 

Alina Fiftiyani Nurjanah, S.S. 

Bahasa Indonesia  : Ananta Adi Wibawa, M.Pd. 
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Naning Hijanah, S.Pd. 

Nanik Sri Rahmawati, M.Pd. 

Nur Hamidah, M.Pd. 

Wahyu Lejaringtya, S.Pd. 

Ikhwanudin, S.Pd. 

Matematika   : Indah Sunarni Y, S.Pd. 

Agnes Sumarwi, S.Pd. 

Pramudji Eni, M.Pd. 

Setrapyatno, S.Pd. 

Kartini, M.Pd.  

Hj. Siti Amronah, S.Pd. 

Sheirly Erine Kaemba, S.Pd. 

Ilmu Pengetahuan Alam  : Warsito, S.Pd. 

Drs. Mujiyono 

Sri Sulastri, S.Pd 

Budi Santosa, S.Pd. 

Sutiekno, M.Pd. 

Rustanti Hari Wismadi, S.Pd. 

Rita Yuliatmi, S.Si 

Ilmu Pengetahuan Sosial  : Tiyastutik Palarini, S.Pd. 

M. Ahyar, S.Pd. 

Dra. Tri Hardani 

Amanah, S.Pd.  

Intartiyani, S.Pd. 
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Nunung Sri R, M.Pd. 

PPKn  : Ananta Adi Wibawa, M.Pd. 

Mugiyanto, S.Pd. 

Nur Ratna Indrayati, S.Pd. 

Rita Yuliatmi, S.Si. 

Amin Hidayat, S.Pd. 

PAI  : Hj. Titing Rohaeti, S.Pd. 

Hanifah Alwi, S.Pd. 

Tentrem Widodo, S.Hut., M.Pd. 

Ani Nuryati, S.Ag. 

PA Katholik  : Yulianus Setyanto, S.Pd. 

PA Kristen  : K. Agus Suranto S. Th. 

Seni Budaya  : Sri Windaryati, S.Pd.  

Liliek Parjono Raharja, S.Pd. 

Agung Riyanto, S.Pd. 

Prakarya   : Ibnu Sigit Parwoto, S.Pd. 

Hj. Sri Wahyanti, S.Pd. 

Penjasorkes   : Sumardi, S.Pd. 

Dra. Nurhayati 

Asri Rejeki, S.Pd.  

TIK   : Drs. Wakidi 

Arinta Lipur Wijarwati, S.T. 

Bahasa Jawa  : Suci Rahayu, S.S. 

Hananingsih, S.Pd. 

Hj. Nanik Suhartati, S.Pd. 

Tri Wahyu Handayani, S.Pd. 

BK  : Hendy Ismaryanto, S.Pd. 
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Hananingsih, S.Pd. 

Hj. Nanik Suhartati, S.Pd. 

 

b. Ekstrakurikuler  

SMP Negeri 1 Piyungan memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan 

pada hari Senin sampai Sabtu, yaitu 15 ekstrakurikuler berupa: Tonti, Tari, Pramuka, 

Basket, Volli, Tenis Meja, Paduan Suara, KIR, Recycling, Karawitan, Baca Al-

Qur’an, Band, dan yang lainnya. Antusias murid-murid mengikuti ekstrakurikuler 

juga sangat baik. Adapun ekstrakurikuler yang diwajibkan untuk peserta didik kelas 

7 yaitu pramuka dan 1 ekstrakurikuler pilihan, sedangkan untuk kelas VIII wajib 

memilih salah satu ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah. 

c. Organisasi dan fasilitas OSIS 

Anggota OSIS terdiri dari siswa kelas VII dan kelas VIII setiap kelas ditunjuk 

oleh wali kelas untuk menjadi anggota OSIS. Ruang OSIS saat ini digunakan untuk 

ruang batik. Setiap hari Jumat OSIS selalu mengadakan imfaq dan membersihkan 

Mushola. Untuk program tahunan yang berjalan yaitu kegiatan peringatan Hari 

Kartini.  

d. Potensi Peserta Didik 

Total peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Piyungan adalah 650 peserta 

didik. Jumlah peserta didik kelas VII adalah 218 peserta didik. Jumlah peserta didik 

kelas VIII adalah 217 peserta didik, sedangkan jumlah peserta didik kelas IX adalah 

215 peserta didik. Adapun rincian jumlah peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan 

sebagai berikut. 

Kelas VII A : 28 peserta didik 

Kelas VII B : 28 peserta didik 

Kelas VII C : 28 peserta didik 

Kelas VII D : 28 peserta didik 

Kelas VII E : 28 peserta didik 

Kelas VII F : 26 peserta didik 

Kelas VII G : 26 peserta didik 

Kelas VII H : 26 peserta didik 

Kelas VIII A : 28 peserta didik 

Kelas VIII B : 28 peserta didik 

Kelas VIII C : 26 peserta didik 

Kelas VIII D : 28 peserta didik 
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Kelas VIII E : 28 peserta didik 

Kelas VIII F : 27 peserta didik 

Kelas VIII G : 26 peserta didik 

Kelas VIII H : 26 peserta didik 

Kelas IX A : 28 peserta didik 

Kelas IX B : 28 peserta didik 

Kelas IX C : 27 peserta didik 

Kelas IX D : 28 peserta didik 

Kelas IX E : 25 peserta didik 

Kelas IX F : 26 peserta didik 

Kelas IX G : 26 peserta didik 

Kelas IX H : 27 peserta didik 

 

B. Rumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 

Setelah melakukan observasi, program kerja PPL yang kami rancang adalah 

program untuk kegiatan selama dua bulan. Sedangkan perencanaan dan penentuan 

kegiatan yang telah disusun mengacu pada pemilihan kriteria berdasarkan berbagai 

pertimbangan, antara lain sebagai berikut. 

a. Kebutuhan dan manfaat bagi siswa dan sekolah. 

b. Kemampuan dan kompetensi siswa. 

c. Dukungan dari warga sekolah. 

d. Waktu yang tersedia. 

e. Sarana dan prasarana yang tersedia. 

Perumusan program dimasukkan dalam matriks kegiatan. Kegiatan PPL 

semester khusus ini dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai tanggal 15 Juli 

2016 sampai dengan 15 September 2016, adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dapat 

terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel Jadwal Pelaksanaan kegiatan PPL Semester Khusus di SMP Negeri 1 

Piyungan 

No. Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat 

1. Pembekalan KKN 20 Juni 2016 FBS UNY 

2. Observasi Pra PPL  Februari-Juni 2016  SMP Negeri 1 

Piyungan 

3. Pelepasan PPL 15 Juli 2016 GOR UNY 

4. Penerjunan Mahasiswa PPL  26 Februari 2016 SMP Negeri 1 

Piyungan  
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5. Pelaksanaan kegiatan PPL  15 Juli 2016 - 15 

Septenber 2016 

SMP Negeri 1 

Piyungan 

6. Penarikan Mahasiswa PPL 15 September 2016 SMP Negeri 1 

Piyungan 

7. Penyelesaian Laporan PPL 15-29 September 2016 SMP Negeri 1 

Piyungan 

 

1. Rumusan Program Kegiatan PPL  

Rumusan program kegiatan PPL adalah sebagai berikut. 

a. Program PPL. 

1) Praktik Mengajar 

Tujuan   : Mengajar di kelas sesuai dengan bidangnya  

Sasaran  : Peserta didik SMP N 1 Piyungan 

Bentuk Kegiatan : Penyampaian materi pelajaran 

 

2) Pengoptimalan Media Pembelajaran 

Tujuan   : Menciptakan proses pembelajaran yang nyaman 

untuk menarik peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Sasaran  : Peserta didik SMP N 1 Piyungan 

Bentuk Kegiatan : Penggunaan media pembelajaran 

 

3) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Tujuan   : Merencanakan proses pembelajaran agar kegiatan 

pembelajaran di kelas berjalan lancar. 

Sasaran  : Peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan 

Bentuk Kegiatan : Penyusunan RPP 

b. Rancangan Kegiatan PPL  

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terbagi menjadi dua 

pelaksanaan kegiatan yakni PPL I dan PPL II. PPL I diwujudkan dalambentuk mata 

kuliah micro teaching yang telah dilaksanakan pada semester 6 (enam) yaitu pada 

bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016. Tujuan dari PPL I ini untuk 

melatih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. 

Rancangan Kegiatan PPL yag akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut. 

a. Observasi Kelas 
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Kegiatan observasi didalam kelas bertujuan untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan pembelajaran sehingga mahasiswa praktikan dapat merencanakan 

bagaimana praktik mengajar yang hendak dilakukan. 

b. Bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan PPL 

Mahasiswa praktikan telah mendapatkan dosen pembimbing lapangan sejak 

pelaksanaan PPL 1 atau Micro Teaching. Mahasiswa praktikan mendapat bimbingan 

baik pada saat pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2, hal ini bertujuan agar mahasiswa 

praktikan mendapatkan evaluasi dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan belajar di 

kelas dan pembuatan perangkat pembalajaran. 

c. Konsultasi dengan Guru Pembimbing  

Mahasiswa praktikan telah mendapat guru pembimbing sejak penerjunan 

PPL. Konsultasi dilakukan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan guna 

memenuhi tugas PPL. Mahasiswa praktikan diberikan tugas untuk membuat 

perangkat pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selain itu, 

mahasiswa praktikan harus melakukan praktik mengajar di kelas yang diampu oleh 

guru pembimbingnya. 

d. Pembuatan Perangkat Pembelajaran  

Dalam perjalanan membuat perangkat pembelajaran, mahasiswa praktikan 

banyak mencari referensi contoh dari beberapa sumber termasuk guru pembimbing 

dan teman-teman mahasiswa yang lain. Pembuatan perangkat pembelajaran dimulai 

dari membuat draft kemudian dijabarkan menjadi perangkat pembelajaran yang 

semestinya. 

e. Konsultasi Perangkat Pembelajaran 

Setelah dibuat perangkat pembelajaran yang meliputi perhitungan jumlah jam 

efektif, prota, prosem dan silabus serta RPP, maka dikonsultasikan guna mengetahui 

sudah tepat atau belum pembuatan perangkat pembelajaran tersebut. Mahasiswa 

praktikan mengalami beberapa kali revisi perangkat pembelajaran sehingga 

membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk proses pembuatan perangkat 

pembelajaran. Setelah keempat hal tersebut terpenuhi, maka dapat diperkirakan 

jumlah jam dan pertemuan dalam RPP. 

f. Praktik Mengajar di Kelas 

RPP yang telah dibuat kemudian direalisasikan dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas. Mahasiswa praktikan melakukan praktik mengajar di kelas VII A dan VII B 

dan VIII F dan VIII H. 

g. Evaluasi 
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Evaluasi atau penilaian pelaksanaan PPL II atau praktik mengajar ini secara 

berkala dilakukan sejak membantu guru mengajar pada bulan Agustus sampai 

September. 

h. Penyusunan Laporan  

Laporan disusun sebagai bukti terselesaikannya program PPL II dan 

mahasiswa praktikan sudah tidak melakukan praktik mengajar di SMP N 1 Piyungan. 
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LAPORAN PPL 2016 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
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BAB II 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 

 

A. Persiapan  

1. Pembekalan Mikro  

Pembekalan Mikro merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap jurusan 

untuk memberikan bekal bagi mahasiswa agar dapat melaksanakan mata kuliah 

mikro dan kegiatan PPL dengan baik. Melalui pembekalan ini, mahasiswa 

mendapatkan informasi mengenai mata kuliah Pengajaran Mikro dan kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi saat mahasiswa melakukan kegiatan PPL. Pelaksanaan 

Pembekalan Mikro ini diikuti oleh semua mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jawa 

yang akan melaksanakan perkuliahan Pengajaran Mikro yang kemudian dilanjutkan 

dengan kegiatan PPL.  

2. Pengajaran Mikro (Micro-teaching) 

Pengajaran mikro atau micro teaching bertujuan untuk membentuk dan 

mengembangkan Kompetensi Dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar (real 

teaching) di sekolah atau lembaga pendidikan dalam program PPL. Di dalam 

pengajaran mikro, mahasiswa dibekali bagaimana mempersiapkan, melaksanakan, 

dan mengevaluasi suatu pembelajaran. Micro teaching dilaksanakan pada semester 

enam. 

3. Penerjunan Mahasiswa PPL  

Kegiatan penerjunan mahasiswa PPL di SMP Negeri 1 Piyungan 

dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Februari 2016. Kegiatan penerjunan dilaksanakan 

oleh DPL PPL dari UNY kepada pihak Sekolah yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Piyungan.  

4. Observasi 

a. Observasi Lingkungan Sekolah (Fisik) 

Observasi lingkungan sekolah bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik 

sekolah secara mendalam agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri pada pelaksaan 

PPL di sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam observasi itu adalah 

lingkungan fisik sekolah, sarana prasarana sekolah, dan kegiatan belajar mengajar 
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secara umum. Observasi yang dilakukan dapat mendukung proses pelaksaan PPL 

yang dilakukan mahasiswa berkaitan dengan model, metode, atau media 

pembelajaran. 

b. Observasi Pembelajaran di Kelas  

Observasi pembelajaran di kelas (observasi pra-PPL) merupakan kegiatan 

pengamatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan, sebelum pelaksanaan 

PPL. Observasi pembelajaran di kelas merupakan kegiatan pengamatan terhadap 

berbagai karakteristik dalam proses belajar mengajar di kelas. Observasi ini 

mempunyai tujuan, yaitu: 

1) Mengetahui proses pembelajaran yang berlngsung di kelas, yakni membuka 

pelajaran, metode yang digunakan, prinsip mengajar yang digunakan, 

penggunaan media, evaluasi dan langkah menutup pelajaran. 

2) Sebagai tahap awal sosialisasi dengan para siswa yang akan diajar. 

3) Sebagai prediksi dalam menentukan langkah-langkah dan strategi yang akan 

ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

4) Pelaksanaan praktik mengajar di dalam kelas. 

Observasi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

praktikan sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL). 

Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa praktikan memiliki gambaran atau pandangan 

awal mengenai kegiatan belajar mengajar secara langsung di lapangan, sebelum 

terjun dalam program PPL. Guru mengajar seperti biasanya, kemudian mahasiswa 

mengamati dan memperhatikan aspek-aspek yang digunakan guru dalam mengajar. 

Fokus pengamatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa diantaranya adalah: 

a) Teknik membuka dan memotivasi siswa 

b) Teknik penguasaan kelas 

c) Teknik penyampaian materi 

d) Teknik menutup pelajaran 

Hasil observasi yang dilakukan ketika observasi terlampir. 

c. Persiapan Mengajar  

Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai 

adalah praktikan harus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

berisi materi, media yang akan digunakan, metode yang akan diterapkan, evaluasi 

proses pembelajaran, teknik pembelajaran, dan pendekatan yang akan dilakukan 

selama proses pembelajaran. Pembuatan RPP dapat membantu guru dalam 

mempersiapkan materi yang akan diberikan siswa. 
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B. Pelaksanaan Kegiatan PPL (Praktik Terbimbing dan Praktik Mandiri) 

1. Pelaksanaan Praktik Mengajar  

Pelaksanaan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan mulai tanggal 15 Juli 2016 

hingga 15 September 2016, mahasiswa PPL jurusan Pendidikan Bahasa Jawa 

berjumlah dua orang yaitu Titik Ayuningsih dan Ony Sandra Dewi. Titik Ayuningsih 

mengajar kelas VII B dan VIII F, sedangkan Ony Sandra Dewi mengajar kelas VII A 

dan VIII H. Dengan guru pembimbing yang sama yaitu Ibu Tri Wahyu Handayani, 

S.Pd. Kegiatan praktik mengajar dilaksanakan dalam dua tahap yaitu praktik 

mengajar terbimbing dan praktik mengajar mandiri. 

Adapun proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh praktikan adalah 

sebagai berikut. 

Hari/Tanggal Jam Materi Keterangan/Kelas 

Sabtu, 30 Juli 2016 3,4 Unggah-ungguh basa Mengajar terbimbing di 

kelas VIII E 

Senin, 01 Agustus 

2016 

6,7  Unggah-ungguh 

nyuwun kawigatosan, 

pangalembana, 

nyuwun idin, nyuwun 

pangapunten 

Mengajar terbimbing di 

kelas VIII H 

Kamis, 04 Agustus 

2016 

4,5 Unggah-ungguh basa 

(Ngoko dan Krama) 

Mengajar mandiri di kelas 

VII A 

Senin, 08 Agustus 

2016 

6,7 Bebasan dan 

paribasan 

Mengajar terbimbing di 

kelas VIII H 

Kamis, 11 Agustus 

2016 

4,5 Unggah-ungguh 

tetepungan 

Mengajar mandiri di kelas 

VII  A 

Senin, 15 Agustus 

2016 

6,7 Undha-usuk basa 

(Ngoko dan Krama) 

Mengajar terbimbing di 

kelas VIII H 

Kamis, 18 Agustus 

2016 

4,5 Unggah-ungguh 

pamitan 

Mengajar mandiri di kelas 

VII A 

Senin, 22 Agustus 

2016 

6,7 Unggah-ungguh 

medhayoh lan nampa 

tamu 

Mengajar mandiri di kelas 

VIII H 

Kamis, 25 Agustus 

2016 

4,5  Unggah-ungguh wong 

mlaku 

Mengajar mandiri di kelas 

VII A 

Senin, 29 Agustus 

2016 

6,7 Nyemak Berita Mengajar mandiri di kelas 

VIII H 
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Kamis, 01 

September 2016 

4,5 Unggah-ungguh aruh-

aruh 

Mengajar mandiri di kelas 

VII A 

Senin, 05 

September 2016 

6,7 Menyusun berita Mengajar di kelas VIII H 

Kamis, 08 

September 2016 

4,5 Paribasan lan bebasan Mengajar mandiri di kelas 

VII A 

 

a. Praktik Mengajar Terbimbing  

Dalam kegiatan praktik mengajar terbimbing, mahasiswa praktikan 

didampingi oleh guru pembimbing. Praktikan mengajar didepan kelas, sedangkan 

guru pembimbing mengawasi dari belakang. Guru pembimbing dapat memberikan 

kritik dan saran kepada praktikan sehingga pada kelas berikutnya dapat mengajar 

dengan lebih baik. Pelaksanaan mengajar terbimbing ini dilakukan sebanyak empat 

kali. Hal ini sesuai dengan ketetapan dan peraturan dari LPPMP.   

Praktik mengajar terbimbing dilakukan oleh mahasiswa praktikan sebanyak 4 

kali. Hal ini berkaitan dengan ketetapan dari LPPMP yang memberikan keputusan 

bahwa praktikan harus mengajar minimal 4 kali pertemuan dan guru pembimbing 

harus selalu memantau mahasiswa yang sedang melakukan praktik mengajar. Dalam 

latihan mengajar terbimbing, mahasiswa praktikan mengajar satu mata pelajaran 

yang berisi teori dan praktek, yaitu mata pelajaran Bahasa Jawa. Alokasi waktu 

setiap pertemuan adalah 2 x 40 menit.  

Proses pembelajaran baik teori maupun praktik dilakukan di dalam kelas. 

Praktik mengajar dilakukan sesuai dengan pedoman RPP yang sudah dibuat oleh 

mahasiswa sebelumnya. Kondisi peserta didik yang sedikit ramai dapat praktikan 

kendalikan dengan memberikan teguran dan lemparan pertanyaan kepada peserta 

didik yang bersangkutan, kemudian peserta didik yang bersangkutan disuruh untuk 

menjawab pertanyaan dari mahasiswa praktikan. Dengan demikian, peserta didik 

tersebut akan kembali memperhatikan proses pembelajaran. 

b. Praktik Mengajar Mandiri  

Dalam kegiatan praktik mengajar mandiri, mahasiswa praktikan tidak 

didampingi oleh guru pembimbing. Praktikan mengajar didepan kelas tanpa diawasi 

oleh guru pembimbing. Pelaksanaan mengajar mandiri ini dilakukan sebanyak empat 

kali. Hal ini sesuai dengan ketetapan dan peraturan dari LPPMP.   

Praktik mengajar mandiri dilakukan oleh mahasiswa praktikan sebanyak 4 

kali. Hal ini berkaitan dengan ketetapan dari LPPMP yang memberikan keputusan 

bahwa praktikan harus mengajar mandiri minimal 4 kali pertemuan dan guru 

pembimbing tidak harus memantau mahasiswa yang sedang melakukan praktik 
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mengajar. Alokasi waktu setiap pertemuan adalah 2 x 40 menit. Proses pembelajaran 

baik teori maupun praktik dilakukan di dalam kelas. Praktik mengajar dilakukan 

sesuai dengan pedoman RPP yang sudah dibuat oleh mahasiswa sebelumnya.  

2. Umpan Balik dari Guru Pembimbing 

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan tak lepas dari pengawasan 

pembimbing, baik pembimbing dari UNY maupun pembimbing dari SMP N 1 

Piyungan. Untuk pembimbing UNY dilakukan di tempat yang sudah ditentukan oleh 

Dosen Pembimbing Lapangan PPL. Pemantauan dari Dosen Pembimbing ini 

dilakukan untuk mengetahui kemajuan dari mahasiswa praktikan. Sedangkan 

pemantauan dan bimbingan dari guru pembimbing dilakukan setiap akhir KBM dan 

ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam proses KBM. Adapun bimbingan yang 

sering dilakukan mahasiswa adalah perbaikan RPP, media, cara menyampaikan 

materi, dan cara mengelola kelas sehingga di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik 

dan benar. 

3. Evaluasi dan Penilaian  

Praktik mengajar telah dilakukan sebanyak 12 kali oleh mahasiswa praktikan 

di kelas VII A dan VIII H dan satu kali di kelas VIII E. Proses penilaian meliputi 

sikap (spiritual dan sosial) yang diambil pada setiap pertemuan; penilaian 

keterampilan yang diambil pada saat peserta didik melakukan praktik. Penilaian 

dilakukan menggunakan skala 1-100. Evaluasi dan penilaian pengetahuan dilakukan 

secara langsung melalui tugas dan Ulangan Harian.  

4. Penyusunan Laporan  

Mahasiswa PPL wajib membuat laporan secara individu sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas terlaksananya kegiatan PPL. Penyusunan laporan ini 

dimulai sebelum penarikan mahasiswa PPL oleh pihak Universitas Negeri 

Yogyakarta sampai 2 minggu setelah penarikan. 

5. Penarikan Mahasiswa PPL UNY  

Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL di SMP N 1 Piyungan dilaksanakan 

pada tanggal 15 September 2016 di SMP Negeri 1 Piyungan. Penarikan dilakukan 

oleh DPL Pamong yaitu Bapak Sabar Nurohman, M. Pd. Si., bersamaan dengan 

kegiatan perpisahan mahasiswa PPL UNY 2016. Penarikan mahasiswa ini menandai 

berakhirnya tugas mahasiswa PPL UNY di SMP Negeri 1 Piyungan. 

 

C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi  

1. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 

Selama pelaksanaan PPL praktikan mendapatkan pengalaman yang berharga 

dan bermanfaat. Praktikan juga memperoleh gambaran sesungguhnya tentang cara 
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berinteraksi dengan peserta didik, cara menyampaikan materi yang baik agar mudah 

dipahami peserta didik, teknik penguasaan kelas, teknik bertanya, penggunaan 

metode yang tepat, dan pelaksanaan evaluasi, di mana gambaran ini sangat berbeda 

dengan pembelajaran mikro teaching yang pernah dilakukan di kampus. Selama 

praktik mengajar, praktikan banyak memperoleh pengalaman menjadi seorang guru 

yang benar-benar nyata dengan berbagai permasalahan terkait dengan proses 

pembelajaran yang perlu dipecahkan atau dicarikan solusinya. PPL dilakukan oleh 

praktikan secara terbimbing. Pada praktik mengajar, praktikan selalu berkonsultasi 

pada guru pembimbing setelah selesai mengajar untuk melakukan evaluasi guna 

meningkatkan proses mengajar pada pertemuan selanjutnya. Beberapa masukan 

terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan yaitu mengenai tujuan 

pembelajaran, pengelolaan kelas, pemberian tugas atau PR dan penghargaan yang 

perlu ditingkatkan lagi. Hasil dari penerapan metode pembelajaran yang digunakan 

praktikan terhadap respon peserta didik selama kegiatan pembelajaran di kelas 

berdasarkan RPP yang telah dibuat adalah sebagai berikut.  

a. Metode Scientific 

Metode ini digunakan pada setiap pertemuan berkaitan dengan kurikulum 

2013 yang menuntut penggunaan metode Scientific. Peserta didik dituntut aktif 

dalam melakukan penyelidikan serta bertanya dan guru hanya memberi motivasi 

serta pengarahan. Pertama-tama peserta didik dituntut untuk membuat hipotesis, 

melakukan penyelidikan, interfensi atau mendiskusikan hasil, kemudian 

mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang diperoleh. 

b. Metode Demonstrasi 

Metode ini digunakan pada materi unggah-ungguh karena ada keterkaitannya 

dengan sikap yang harus diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam praktik pengajaran Bahasa Jawa di kelas, penerapan metode-metode ini sesuai 

dengan kurikulum 2013. Metode ini juga banyak melatih peserta didik untuk 

menyampaikan pendapat antar teman serta peserta didik terlibat secara langsung 

(peserta didik aktif).  

Dalam pelaksanaan program PPL terdapat sedikit hambatan yakni beberapa 

peserta didik tidak memperhatikan ketika dijelaskan, bergurau dan berjalan-jalan saat 

melakukan diskusi sehingga kelas menjadi gaduh dan kurang terkendali. Siswa 

kurang aktif dalam diskusi kelas dan tanya jawab yang dilakukan guru. Pengumpulan 

tugas tidak sesuai jadwal. Serta ada siswa yang tidak mau mengumpulkan tugas. 

Hambatan-hambatan yang dialami dapat diatasi dengan solusi yang tepat 

sehingga hambatan yang ada tidak memberikan kegagalan pada pelaksanaan program 

PPL. Solusi yang digunakan adalah menegur siswa dan memberikan pertanyaan 



20 
 

tentang materi diskusi pada siswa yang tidak memperhatikan. Selalu mengingatkan 

tugas peserta didik dan memberikan batas akhir pengumpulan tugas yang diberikan. 

Selain itu, pemberian nilai lebih dan memberikan penghargaan terhadap peserta didik 

yang bertanya seputar materi serta dapat menjawab pertanyaan guru. 

 

2. Refleksi  

Secara keseluruhan kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMP N 1 Piyungan 

sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan pelaksanaan praktikan mengajar di kelas, 

dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 

a. Konsultasi secara berkesinambungan dengan guru pembimbing sangat 

diperlukan demi kelancaran pelaksanaan mengajar. Banyak hal yang 

dikonsultasikan dengan guru, baik mengenai materi yang akan 

disampaikan, metode, maupun RPP. 

b. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang merasa kurang mampu 

dalam praktik maupun teori. 

c. Memberikan evaluasi, baik secara lisan maupun tertulis dapat menjadi 

umpan balik dari peserta didik untuk mengetahui seberapa banyak materi 

yang diterangkan dapat diserap oleh peserta didik. 

Dalam pelaksanaan praktik mengajar banyak faktor pendukung yang dapat 

memperlancar proses pembelajaran di kelas antara lain faktor guru pembimbing, 

peserta didik dan sekolah. Guru pembimbing memberikan keleluasaan pada 

praktikan untuk memberikan gagasan baik dalam metode mengajar, materi 

pengajaran, dan evaluasi serta memberikan kontrol dan saran perbaikan dalam 

praktik mengajar di kelas. Faktor pendukung dari peserta didik adalah peserta didik 

mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat menghargai praktikan sebagai guru 

praktik dalam proses belajar mengajar. Faktor pendukung dari sekolah adalah 

memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan PPL. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan selama dua bulan yaitu 

tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016 secara umum berjalan dengan 

lancar dan baik sesuai dengan rencana program yang telah disusun dari awal.  

Program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang 

sangat penting untuk diikuti oleh para calon guru. Praktik mengajar yang 

dilaksanakan mahasiswa praktikan yaitu praktik mengajar terbimbing dan praktik 

mengajar mandiri. Melalui program PPL ini mahasiswa praktikan dapat mencari 

pengalaman langsung dengan pembelajaran real di lapangan, melihat dan merasakan 

langsung bagaimana menjadi guru yang sesungguhnya serta pelajaran baru yang 

tidak diperoleh di kampus. Diantaranya yaitu sebagai berikut. 

1. Karakter setiap peserta didik berbeda-beda. 

2. Kesabaran, keuletan, dan keikhlasan merupakan kunci untuk menghadapi 

peserta didik dari berbagai macam latar belakang. 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah hal penting yang harus 

disusun agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan terstruktur. 

4. Seorang guru harus kreatif dan terampil serta mampu menarik perhatian 

peserta didik. 

Dari serangkaian pelaksanaan kegiatan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk 

memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa, khususnya bagi 

mahasiswa kependidikan yang memeiliki bakat keterampilannya seperti 

halnya, dalam hal mengajar maupun praktik persekolahan. Kegiatan ini 

juga bisa dijadikan sarana untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah 

menguasai ilmu dan pengetahuannya yang telah diperoleh dari bangku 

kuliah dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran siswa. 

2. Kegiatan PPL merupakan sarana bagi mahasiswa untuk bersosialisasi 

dengan masyarakat, terutama masyarakat sekolah dan mengamalkan ilmu 

yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. 



22 
 

Program PPL telah terselesaikan secara keseluruhan sehingga dapat diketahui 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tugas mahasiswa praktikan dalam program PPL yakni menyusun 

perangkat pembelajaran meliputi prota, prosem, perhitungan jam efektif, 

agenda mengajar, pembuatan media pembalajaran, pembuatan modul, 

silabus dan RPP. 

2. PPL merupakan program pembekalan bagi mahasiswa menuju dunia 

pendidikan yang sebenarnya yakni belajar menjadi calon pendidik sebagai 

lulusan kependidikan. 

3. PPL mengenalkan mahasiswa praktikan terhadap dunia anak sekolah 

menengah kejuruan sehingga mampu mempersiapkan diri dalam 

menghadapi dunia anak sekolah ketika telah terjun di dunia pendidikan. 

4. Program Praktik Pengalaman Lapangan memberikan pengalaman bagi 

mahasiswa bagaimana menjalani kehidupan di sekolah, terutama dalam 

berinterkasi dengan guru-guru, karyawan, peserta didik dan seluruh 

komponen pendukung yang lain. 

5. Program Praktik Pengalaman Lapangan mengajarkan kepada mahasiswa 

untuk bersikap sebagai seorang teladan dan dapat memberikan contoh 

yang baik kepada peserta didiknya dalam segala aspek kehidupan. 

Pelaksanaan program PPL di SMP N 1 Piyungan ini dapat berjalan 

dengan baik, tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama semua 

pihak di SMP N 1 Piyungan. 

 

B. Saran  

1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

a. Tetap pertahankan kerjasama yang baik antara UNY dan SMP N 1 

Piyungan karena dapat memberi manfaat yang besar bagi keduanya. 

b. Terus berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia 

dengan mengadakan peningkatan mutu program PPL di sekolah-sekolah, 

memberikan bimbingan dan fasilitas yang lebih baik kepada peserta PPL 

UNY. 

 

2. Bagi SMP Negeri 1 Piyungan  

a. Peningkatan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran, terutama 

yang berkaiatan dengan laboratorium IPA demi kelancaran proses 

pembelajaran di SMP N 1 Piyungan. 
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b. Tetaplah menjadi sekolah yang menjunjung tinggi nilai budi pekerti, 

berpegang teguh pada iman dan taqwa, berlandaskan atas kekeluargaan 

diantara masing-masing komponennya. Tingkatkanlah prestasi akademik 

dan non akademik peserta didik dengan memberikan motivasi terhadap 

peserta didik. 

c. Pihak sekolah lebih terbuka dalam memberikan kritik yang membangun 

terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa praktikan tepat dalam 

melakukan tindakan. 

d. Membina hubungan baik antara mahasiswa praktikan dengan guru 

pembimbing ataupun dengan seluruh warga baik kalangan guru dan 

karyawan. 

 

3. Bagi Mahasiswa PPL UNY berikutnya 

a. Mahasiswa hendaknya mampu meningkatkan kerjasama dan 

kekompakan dengan seluruh warga sekolah. 

b. Waktu yang ada digunakan untuk terus menimba pengalaman di lokasi 

PPL terutama SMP N 1 Piyungan, dan lakukanlah semuanya dengan 

penuh keikhlasan dan tanggung jawab. 

c. Terus meningkatkan penguasaan ilmu yang dimiliki, persiapkan semua 

komponen pendukung pembelajaran dengan baik dan yakin pada diri 

sendiri bahwa mampu untuk mengajar peserta didik dengan baik. 

d. Mahasiswa harus menjaga kebersamaan dan kekompakan serta lebih 

terbuka sehingga dapat terencana dan terlaksanakan dengan baik semua 

program PPL. 
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