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Di zaman yang modern sekarang ini, persaingan semakin ketat termasuk persaingan di 

dunia pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan perguruan tinggi yang 

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, 

serta melahirkan tenaga kependidikan. Salah satu usaha untuk memenuhi tugas tersebut adalah 

mengikuti matakuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa prodi 

kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Sesuai dengan visi PPL UNY yaitu sebagai 

wahana pembentuk calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Kegiatan Praktik 

Pengalaman Lapangan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan 

teori yang didapatkan selama kuliah, dan sarana mendapatkan pengalaman dunia kerja. 

Lembaga Pendidikan yang menjadi tujuan PPL yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PPL telah dilaksanakan selama 8 minggu sejak 15 Juli 

2016 - 15 September 2016. 

Pelaksanaan PPL ini dilakukan dengan membuat penelitian pada salah satu bidang yang 

sebelumnya telah dilakukan observasi melalui pengumpulan data informasi mana yang perlu 

dikaji dan masalah yang dihadapi pada bidang yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Provinsi DIY. Bidang yang digunakan sebagai sasaran penelitian program PPL 

adalah Bidang DIKMENTI Seksi SMA. Penelitian yang dilaksanakan adalah Implementasi 

Program Workshop Pengembangan SDM Guru SMA se-DIY. Penelitian ini digunakan untuk 

mengkaji pelaksanaan dan melihat keefektifan program sebagai upaya peningkatan kualitas 

mutu pendidikan melalui pengembangan SDM bagi guru SMA yang dicanangkan oleh 

DISDIKPORA DIY. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan menggunakan 

pedoman wawancara  sebagai instrumen penelitiannya dan dokumentasi. Subjek dari penelitian 

ini adalah panitia dan peserta workshop pengembangan SDM guru. Maka dari sini 

penyelenggara mampu melihat keefektifan pelaksanaan dan faktor pendukung maupun 

penghambat.  

Dengan kegiatan PPL ini, mahasiswa mendapatkan bekal pengalaman dan gambaran 

nyata tentang kegiatan administratif maupun konseptual di dunia pendidikan khususnya di Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY seksi SMA. Selain itu, diharapkan juga 

penelitian tersebut mampu memberikan gambaran program, agar dapat menilai dan 

mengevaluasi sudah efektiif dan sesuaikah dengan harapan tujuan diadakannya program 

tersebut. 
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