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BAB I
PENDAHULUAN

Program perkuliahan yang harus ditempuh mahasiswa salah satunya yaitu program KKN-PPL. Program KKN-PPL adalah program kegiatan yang memadukan antara program kegiatan Kuliah Kerja Nyata dengan program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan. Kedua program tersebut merupakan kegiatan terpadu sehingga pelaksanaan kegiatannya saling terintegrasi dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk megefektifkan waktu, tenaga dan dana.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program KKN-PPL ini adalah untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik dan atau tenaga pendidikan yang profesional. Sehingga mahasiswa siap dan memiliki life skill ketika mereka terjun ke lapangan karena telah mengetahui teori dari kuliah dan pelaksanaannya (praktik) di lapangan. 
Lebih khususnya untuk kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), merupakan usaha peningkatan kualitas dan efisisensi proses pembelajaran terkait dengan pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. PPL merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta sebagai suatu kegiatan latihan kependidikan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi kependidikan. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan dan mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata di sekolah. Pengalaman yang diperolah selama PPL diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk membentuk tenaga kependidikan yang profesional.
Program KKN-stocktickerPPL ini dilaksanakan pada semester khusus tahun ajaran 2013/2014. Lokasi yang menjadi tempat praktikan belajar adalah di SMP Negeri 15 Yogyakarta bersama dengan teman-teman jurusan lain dari UNY. Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 17 September 2013. 
 
Analisis Situasi
Sebelum pelaksanaan KKN-PPL praktikan melakukan observasi guna menganalisis situasi sekolah. Analisis situasi di butuhkan untuk mendapatkan data tentang kondisi baik fisik maupun non fisik yang ada di SMP Negeri 15 Yogyakarta sebelum melaksanakan kegiatan KKN-PPL. Tujuan analisis situasi ini adalah menggali potensi dan kendala yang ada secara obyektif dan nyata sebagai bahan acuan untuk merumuskan program kegiatan. Adapun hasil yang praktikan peroleh dari kegiatan observasi sekolah adalah sebagai berikut:
Profil SMP Negeri 15 Yogyakarta Bantul
SMP Negeri 15 Yogyakarta merupakan sekolah menengah pertama yang terletak di jantung kota Yogyakarta yaitu di sebelah Stasiun Lempuyangan, tepatnya di jalan Tegal Lempuyangan 61 Yogyakarta. Sekolah ini di bangun pada zaman Belanda sekitar tahun 1919. Dahulunya bernama AMBA SCHOOL atau Sekolah Teknik.
SMP Negeri 15 Yogyakarta sudah mengalami beberapa perubahan nama. Dari ST menjadi ST Negeri 8 beralih fungsi menjadi SMP Negeri 19 Yogyakarta kemudian berubah menjadi SLTP Negeri 15 Yogyakarta, dan di tahun 2000 berubah menjadi SMP N 15 Yogyakarta hingga sekarang. Sekolah yang dipimpin oleh Drs.Sardiyanto ini memiliki luas sekitar 1 hektar. SMP N 15 Yogyakarta mempunyai daya tampung 30 kelas dengan fasilitas: ruang laboratorium/praktek kayu/praktek bangunan, ruang laboratorium/praktek logam, ruang laboratorium/praktek kelistrikan, ruang laboratorium bahasa, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium biologi, ruang alfa, lapangan olah raga, taman sekolah, dan perpustakaan. Terdapat juga ruang guru, pendopo Joglo, dan beberapa kantin. Tiap-tiap kelas VII, VIII, dan IX kelas A dan B diberi fasilitas LCD proyektor, tetapi untuk kelas C, D, E, F, G, H, I, J tidak ada.
Pada tanggal 18 Februari 2007 sekolah ini terkena musibah yaitu puting beliung. Setelah kejadian tersebut, perlahan SMP Negeri 15 Yogyakarta berangsur-angsur membaik, dengan mendapat bantuan dari pribadi, organisasi, pemerintah daerah, pemerintah pusat bahkan Negara sahabat seperti Jerman, pembangunan-pembangunan gedung kembali dilakukan. Gedung yang roboh mulai dibangun. Perpustakaan meskipun belum selesai dibangun dengan bantuan pemerintah satu lantai, dalam waktu singkat berubah menjadi 2 lantai yang mampu menampung 30 kelas. Laboratorium Bahasa dibangun dengan bantuan dari USAID. Ruang guru yang sebelumnya hanya sempit, dengan bantuan dari DPRD Kalimantan Timur berubah menjadi luas dan sangat representatif bagi persiapan guru. Pendopo Joglo dibangun sebagai peringatan di bangunnya kembali gedung di SMP Negeri 15 Yogyakarta. 
Visi dari SMP Negeri 15 Yogyakarta adalah Teguh dalam Iman, Santun dalam Laku, Unggul dalam Ilmu dan Terampil dalam Karya, serta Hijau dalam Nuansa. Berikut ini adalah indikator, misi, arah, dan tujuan:
Indikator
Unggul dalam bidang peningkatan aktivitas keagamaan.
Unggul dalam bidang peningkatan akademik.
Unggul dalam prestasi seni, budaya dan olah raga.
Mandiri dan berjiwa wirausaha.
Terampil berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
Unggul dalam dalam penyediaan media dan sarana belajar serta kegiatan siswa.
Misi 
Menumbuhkan dan mengembangkan penghayatan terhadap agama yang dianut.
Mengembangkan sekolah berwawasan mutu dan keunggulan.
Menumbuhkembangkan rasa cinta seni dan olah raga sehingga mampu meraih prestasi yang lebih baik.
Membekali jiwa kewirausahaan dan kemandirian dalam menghadapai persaingan global.
Membekali keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
Meningkatkan mutu media, sarana dan prasarana belajar serta kegiatan siswa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
Arah
Unggul dalam pendidikan.
Bermutu dalam pelayanan.
Berprestasi dalam ilmu dan amal.
Berbudaya dalam iman dan taqwa.
Tujuan 
Mengembangkan sekolah yang berwawasan mutu dan keterampilan, sehingga diharapkan siswa mampu berpikir dan bertindak rasional, mampu beradaptasi dan menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan, mempunyai jiwa mandiri dan memiliki kepekaan yang tinggi dengan perubahan jaman.
Kondisi Fisik
Pada umumnya kondisi fisik sekolah ini sudah baik dan memenuhi syarat untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu SMP Negeri 15 Yogyakarta memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup memadai guna menunjang proses pembelajaran. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada pra KKN-PPL diperoleh data sebagai berikut:
	SMP Negeri 15 Yogyakarta mempunyai 30 ruang kelas dengan perincian sebagai berikut:
10 ruang kelas untuk kelas 7 (VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F, VII G, VII H, VII I, VII J)

10  ruang kelas untuk kelas 8 (VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, VIII H, VIII I, VIII J)
10 ruang kelas untuk kelas 9 (IX A, IX B, IX C, IX D, IX E, IX F, IX G, IX H, IX I, IX J)
SMP Negeri 15 Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar, seperti:
	Ruang guru

Ruang guru berada di tengah sekolah dekan dengan lapangan upacara sekaligus lapangan basket dam terpisah dengan ruang TU serta ruang kepala sekolah maupun ruang wakil kepala sekolah.
	Ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah

Ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah terletak bersebelahan yaitu di sekolah bagian depan. Keduanya dekat dekat kantor TU serta parkir guru.
	Ruang tata usaha

Ruang tata usaha SMP Negeri 15 Yogyakarta sudah cukup tertata. Ruangan ini terletak di sekolah bagian depan dan cukup luas serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang termasuk komputer dan printer.
	Ruang UKS

Di SMP Negeri 15 Yogyakarta, memiliki dua ruang UKS yaitu satu ruangan untuk UKS putri, dan satu ruangan untuk UKS putra yang terletak dekat ruang BK.
	Ruang BK

BK/BP membantu dan memantau perkembangan siswa dan memberikan informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh siswa. BK di SMP Negeri 15 Yogyakarta telah mempunyai ruang tersendiri, kondisi administrasi pelayanan bimbingan dan kelengkapannya sudah cukup baik serta ruangannya cukup luas.
	Ruang kesenian

ruang kesenian terbagi menjadi dua yaitu ruang seni musik dan ruang seni tari. Ruang seni musik terletak di gedung bawah dengan sarana yang cukup memadahi. Terdapat beberapa alat musik seperti gitar, keyboard, bass, drum, pianika, recorder, dan sebagainya. Sedangkan untuk ruang tari terletak di lantai dua.
	Ruang audiovisual

Ruang audio visual di SMP Negeri 15 Yogyakarta sudah dilengkapai LCD proyektor dan sound yang disa mendukung kegiatan belajar mengajar, serta kursi dan meja yang disusun mengelilingi ruangan (bentuk U).
	Ruang keterampilan

ruang keterampilan di SMP Negeri 15 Yogyakarta tidak hanya satu ruang, di mana juga dibedakan antara ruang keterampilan logam (lebih sering disebut bengkel logam) dan ruang seni rupa.
	Tempat ibadah

SMP Negeri 15 Yogyakarta sudah memiliki mushola dengan peralatan  ibadah yang sudah tersedia dalam jumlah yang cukup. Saat ini di SMP Negeri 15 Yogyakarta sedang dalam tahap pembangunan masjid agar sarana ibadah lebih memadahi dan dapat menampung lebih banyak jamaah. Selain itu, juga terdapat ruang untuk agama lain selai islam seperti ruang agama khatholik.
	Toilet

kamar kecil atau toilet di SMP Negeri 15 Yogyakarta tersedia di setiap barisan ruang kelas, ruang guru, dan sebelah TU. Akan tetapai untuk lantai dua belum tersedia toilet, dan masih perlu ditingkatkan kebersihannya.
	Ruang alat olah raga

Ruangalat olahraga sudah tersedia di SMP Negeri 15 Yogyakarta yang tentu saja digunakan untuk menyimpan alat-alat olahraga, akan tetapi ruang tersebut masih kurang tertata.
	Lapangan upacara

Lapangan upacara SMP Negeri 15 Yogyakarta menjadi satu dengan lapangan basket.
	Tempat parkir

Parkir kendaraan guru dan siswa ditempatkan secara terpisah. Kedua tempat parkir di SMP Negeri 15 Yogyakarta sudah cukup luas, kendaraan tertata rapi.
	Ruang perpustakaan

Perpustakaan SMP Negeri 15 Yogyakarta terdapat 21.465 buku mata pelajaran, 7.918 buku bacaan, 817 buku referensi, 52 majalah, 325 surat kabar, dan 1422 fiksi. Selain itu terdapat 5 buah komputer, satu buah TV, satu buah VCD/DVD player. Minat siswa dalam mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku ataupun untuk membaca buku di perpustakaan begitu antusias. Siswa merupakan anggota dari perpustakaan begitu pula semua guru dan karyawan SMP Negeri 15 Yogyakarta.
	Laboratorium komputer

Terdapat satu laboratorium komputer terdapat 18 unit komputer, 9 Laptop dan 1 komputer operator, yang digunakan untuk memberikan ketrampilan kepada siswa dalam hal penguasaan komputer untuk mempermudah siswa dalam belajar. 
	Laboratorium IPA

Laboratorium ini menjadi satu antara laboratorium biologi dan laboratorium fisika.
	Laboratorium bahasa

Laboratorium bahasa di SMP Negeri 15 Yogyakarta digunakan untuk praktik para siswa agar lebih terampil berbahasa.
	Ruang OSIS 

Ruang OSIS digunakan untuk siswa-siswa yang tergabung dalam pengurus OSIS sebagi tempat rapat dan atau melakukan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan OSIS serta sebagai tempat untuk menyimpan beberapa sarana penunjang kegiatan OSIS.
	Ruang PMR

Ruang PMR doigunakan untuk para siswa anggota PMR dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan PMR. Ruang ini terletak dekat dengan koperasi sekolah.
	Kantin

Kantin sekolah SMP Negeri 15 Yogyakarta ukurannya cukup luas dengan beberapa kapling yang menjual berbagai macam jenis makanan baik makan ringan, makan berat, dan minuman.
	Koperasi

Koperasi di SMP Negeri 15 Yogyakarta sudah baik, sudah dapat memenuhi kebutuhan para siswa dan guru.

	Aula

Ruang aula yang dimiliki SMP Negeri 15 Yogyakarta tergolong luas. Ruang ini biasa digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan sekolah yang melibatkan banyak siswa dan berbasis in dooor. Selain itu, ruang ini juga digunakan untuk menyimpan beberapa alat olahraga seperti tennis dan matras.
	Museum pembelajaran

Museum pembelajaran di SMP Negeri 15 Yogyakarta berisi berbagai hasil karya siswa dan beberapa media pembelajaran. Akan tetapi, karena jarang digunakan maka ruangan ini menjadi berdebu dan kurang tertata.
	Joglo

Joglo yang dimiliki SMP Negeri 15 Yogyakarta juga cukup luas. Tempat ini biasa digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan sekolah yang melibatkan banyak siswa dan berbasis out dooor.
	Gudang

Gudang digunakan untuk menyimpan berbagai barang yang sudah tidak terpakai atau sangat jarang dipakai oleh berbagai pihak di sekolah.
	Ruang satpam

Digunakan sebagai pos bagi satpam SMP Negeri 15 Yogyakarta yang terletak di bagian depan dekat gerbang sekolah.
	Ruang cleaning service

Ruang cleaning service terletak di sekolah bagioan belakang yang digunakan sebagai ruangan bagi para petugas cleaning service SMP Negeri 15 Yogyakarta.

Kondisi Non Fisik
Potensi Siswa, Guru dan Karyawan
SMP Negeri 15 Yogyakarta memiliki potensi SDM yang dapat dikembangkan untuk meraih prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. guru lulusan S1 berjumlah 53 orang, sejumlah 69 Guru berstatus PNS, dan 7 Guru belum berstatus PNS. Guru lulusan S2 hanya 3 orang. Guru lulusan diploma berjumlah 6 orang. Sedangkan jumlah siswanya ada 1601 yang meliputi kelas VII, VIII, dan kelas IX. Pada tiap kelas VII terdiri dari kurang lebih 34 siswa. Siswa berpakaian rapi dan sopan serta aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. 
Sementara itu, jumlah karyawan di SMP Negeri 15 Yogyakarta Jumlah tenaga kependidikan atau tenaga pendukung di SMP Negeri 15 Yogyakarta sekitar 15 orang. Diantaranya terdapat 2 orang lulusan S1 (1 orang diantaranya sudah berstatus PNS). Kemudian terdapat 7 orang lulusan SMA/SMK/Sederajat (4 orang diantaranya sudah berstatus PNS). Karyawan lulusan SMP berjumlah 2 orang.Kerjasama diantara guru, karyawan sebagai tim yang solid membuat sekolah SMP Negeri 15 Yogyakarta semakin berkualitas setiap tahunnya.
Seiring bangkitnya SMP Negeri 15 Yogyakarta, prestasi-prestasi juga sering diraih, terlihat dari koleksi puluhan piala di depan pintu masuk. Di antaranya Juara II Karya Ilmiah Remaja Tingkat Nasional tahun 2007, Juara II Tari Kreasi Baru Tingkat Propinsi tahun 2008, dan  Juara 1 MTQ tingkat Kota tahun 2008. Tidak hanya prestasi non akademik yang unggul, prestasi akademik juga unggul. Tahun 2008-2009 rata-rata NUN baru 6.78. Tahun 2009/2010 meningkat menjadi 7,35. Tahun 2010/2011 meningkat menjadi 7,55 dan dua kali berturut-turut lulus 100% dalam dua tahun terakhir ini.
Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 15 Yogyakarta adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk kelas VIII dan IX. Pada saat ini SMP Negeri 15 Yogyakarta terpilih menjadi SMP yang digunakan untuk uji coba Kurikulum 2013 yang diterapkan pada kelas VII.
Dilihat dari struktur organisasi sekolah, kepala sekolah SMP Negeri 15 Yogyakarta saat ini dijabat oleh Bapak Drs. Sardiyanto. Dalam pelaksanaan melaksanakan program kerja sekolah Kepala sekolah dibantu oleh 4 Wakil kepala sekolah, yaitu: wakasek kesiswaan, wakasek hubungan kerjasama masyarakat, wakasek kurikulum, dan wakasek sarana/prasarana  Guru-guru di SMP Negeri 15 Yogyakarta juga memiliki potensi yang baik dan berdedikasi di bidangnya masing-masing. 
	Media Pembelajaran

Berbagai media pembelajaran digunakan sebagai alat bantu dalam rangka mendukung usaha pelaksanaan strategi serta metode belajar sehingga siswa dapat lebih memahami materi dengan mudah dan benar. Pada dasarnya SMP Negeri 15 Yogyakarta telah menggunakan media pendukung yang sudah disesuaikan dengan materi dan metode yang digunakan, tetapi masih perlu tambahan media untuk mata pelajaran IPS khususnya. Keberadaan media pembelajaran sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. 
SMP Negeri 15 Yogyakarta memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar, fasilitas yang tersedia misalnya LCD proyektor yang ada di ruang guru, ruang audiovisual, ruang kelas A dan B (kelas VII, VIII, IX) , komputer di ruang TI, ruang guru, ruang wakil kepala sekolah, dan perpustakaan, laboratorium,  perpustakaan dengan berbagai macam buku serta ada beberapa maket dan peta-petanya, lapangan basket, alat-alat olahraga, ruang ketrampilan, serta ada pula alat musik yang berada di ruang seni.
Media pembelajaran tersebut tergolong cukup lengkap. Di ruang kelas juga telah dilengkapi dengan white board. Internet juga mudah diakses karena sekolah ini dilengkapi dengan wifi.
	Kegiatan Akademis

Berbagai fasilitas yang ada di SMP Negeri 15 Yogyakarta ini memadai untu melakukan kegiatan belajar meliputi; kegiatan belajar mengajar kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler yang merupakan kegiatan pendidikan dan pembinaan disekolah sesuai dengan kurikulum sedangkan kegiatan ektrakurikuler yang ada di SMP  Negeri I5 Yogyakarta merupakan kegiatan yang diharapkan dapat menyalurkan dan mengembangkan potensi, minat, bakat dan kreatifitas siswa. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut secara struktural berada di bawah koordinasi sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah ini antara lain: Pramuka, karawitan, PMR, tari, voli,  basket, futsal, tartil Al-Quran, KIR, dan paduan suara.
	Kegiatan Kesiswaan

Kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di SMP Negeri 15 Yogyakarta adalah  pengurus OSIS. Kegiatan itu dimaksudkan agar siswa mampu meningkatkan potensi dan bakat intelektualitasnya. 
	Kondisi kedisiplinan

Dari hasil observasi yang telah praktikan lakukan, kondisi kedisiplinan di SMP Negeri 15 Yogyakarta merupakan sekolah yang tergolong cukup disiplin. Bel masuk sekolah dimulai pukul 07.00 WIB, 15 menit pertama seluruh siswa tadarus membaca Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Pendampingan dilakukan oleh guru masing-masing yang mengajar pada jam pertama. Untuk hari Jumat ditambah dengan adanya renungan khotbah atau mutiara jumat. Sedangkan untuk hari senin kegiatan ini tidak ada karena sudah tergantikan dengan upacara bendera. Setelah itu pembelajaran/jam efektif dimulai pukul 07.15 WIB. Pengawasan guru terhadap kedisiplinan siswa sudah cukup baik, hanya saja rasa kedisiplinan dari siswa sendiri masih perlu ditingkatkan karena ada sebagian kecil siswa yang masih terlambat masuk sekolah dan tidak rapi dalam berpenampilan sebagai siswa yang tertib.

Selain melakukan observasi sekolah, praktikan juga melakukan observasi pembelajaran di kelas. Observasi pembelajaran di kelas dilaksanakan sebelum praktik mengajar, yang bertujuan agar praktikan memiliki pengetahuan, pengalaman pendahuluan mengenai tugas seorang guru sebagai fasilisator sehingga memperoleh gambaran secara nyata tentang pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang akan praktikan lakukan nantinya. Adapun hasil dari observasi adalah sebagai berikut:
Perangkat pembelajaran
Guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 15 Yogyakarta dalam  mempersiapkan pelajaran, terlebih dahulu membuat perangkat administrasi guru yang meliputi program tahunan, program semester, perhitungan minggu efektif, rencana pelaksanaan pembelajaran, agenda pembelajaran dan silabus, serta sistem penilaian. Selain itu guru menyiapkan alat bantu atau media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.
Proses Pembelajaran
MembukaPelajaran
Guru mengawali dengan salam pembuakaan dan presensi siswa, kemudian apersepsi dan/ motivasi seperti mengingat pelajaran lalu.
	Penyajian Materi

Guru menguasai materi secara keseluruhan dan disampaikan dengan jelas. Penyajian materi disajikan dengan ceramah dan diskusi. Materi yang disampaikan biasanya banyak di tulis di papan tulis dan sebagian juga ada yang digambarkan. Materi yang dibahas masih sebagian terpacu pada satu sumber  BSE pegangan siswa yang materinya kurang begitu lengkap, tetapi sebagian materi juga ada yang sudak dirancang sendiri oleh guru.
	Metode Pembelajaran

Metode yang digunakan dalam pembelajaran IPS di kelas yaitu metode ceramah dengan teknik tanya jawab dan diskusi kelompok

	Penggunaan Bahasa

Bahasa pokok menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar siswa mampu menangkap pelajaran dengan baik. 
	Penggunaan Waktu

Penggunaan waktu cukup efektif dan efisien sesuai dengan rancangan waktu yang diberikan serta materi yang disampaikan. Jika materi yang disampaikan masih belum selesai sedangkan waktu sudah habis, maka biasanya diberikan sebagai tugas rumah siswa dan dibahas secara garis besar pada pertemuan berikunya.
	Gerak

Ruang gerak guru sangat luas, tidak hanya duduk tetapi juga berkeliling kelas. Apabila saat menyampaikan materi, bisa mendekat ke siswa untuk memberikan arahan dan petunjuk untuk siswa yang belum mengerti.
	Cara Memotivasi Siswa

Memberikan stimulus mengenai keterampilan yang harus diterapkan sehari-hari, atau dengan apresiasi berupa penilaian terhadap siswa.
	Teknik Bertanya

Pertanyaan mengarah ke semua siswa, tidak hanya fokus satu siswa. Guru menggunakan teknik bertanya untuk membangun pemahaman siswa sendiri sebelum menjelaskan. 
	Teknik Pengasaan Kelas

Penguasaan kelas baik dengan pedoman pada tata tertib sekolah yang berlaku.
	Penggunaan Media

Sebagian materi sudah menggunakan media misalnya peta, tetapi untuk IPS secara keseluruhan media yang digunakan belum maksimal 
	Bentukdan Cara Evaluasi

Cara evaluasi dengan pertanyaan penugasan secara kelompok maupun individu, ulangan, dan memberi pertanyaan tentang materi yang telah dibahas kepada semua siswa secara umum setelah kegiatan inti.
	MenutupPelajaran

Dilakukan dengan memberikan kesimpulan serta diakhiri dengan berdoa, terakhir salam penutup.
Perilaku Siswa
Perilakusiswa di dalam kelas
Secara keseluruhan suasana dikelas cukup kondusif untuk memberikan materi. Tetapi terkadang di tengah pembelajaran ada siswa yang sedikit kurang memperhatikan sehingga perlu di beri pertanyaan atau sedikit teguran agar suasana kembali kondusif. Selain itu, sebagian siswa masih tergolong pasif, sehingga untuk melibatkan semua siswa dalam pembelajaran di kelas terkadang guru perlu menunjuk siswa agar mau berpartisipasi maju ke depan kelas menjawab pertanyaan, menunjukan gambar, dan sebagainya.
	Perilaku siswa di luar kelas

Secara keseluruhan perilaku siswa di luar kelas baik dan tergolong ramah.

Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL
Perumusan Program
Perumusan program dilaksanakan setelah mengetahui berbagai permasalahan yang diperoleh dari kegiatan observasi terhadap lingkungan sekolah SMP Negeri 15 Yogyakarta. Setelah menganalisis berbagai permasalahan dari hasil observasi awal, praktikan mulai bermusyawarah untuk menyusun program kerja  yang harapannya akan memberikan kontribusi kepada pihak sekolah dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ada. Penyusunan program kerja ini merupakan hasil musyawarah antara mahasiswa PPL, Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Sekolah, dan Guru Pembimbing dalam upaya penyelesaian masalah yang ada. Program kerja PPL yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai pertimbangan antara lain: analaisis kebutuhan dan manfaat bagi sekolah, program sekolah, kapasitas dan kemampuan mahasiswa, dukungan dari masyarakat sekolah, tersedianya berbagai sarana dan prasarana, serta waktu. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program kerja nantinya menjadi tanggung jawab bersama dan tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait. 
Rancangan Kegiatan PPL
Pelaksanaan PPL dimulai pada bulan Juli minggu ketiga, mulai membuat RPP, silabus, media dan perangkat pembelajaran lainnya. Kemudian kegiatan PPL praktik mengajar, yaitu mengajar kelas VIII A dan VIII C dimulai tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan 16 September 2013 yang dilaksanakan di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Terdapat beberapa rancangan program untuk PPL. Adapun program  individu praktikan PPL Pendidikan IPS antara lain:
	Program Utama

	Pembuatan matrik pembelajaran
	Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
	Pembuatan materi bahan ajar lengkap tiap KD
	Pembuatan media belajar IPS

Pelaksanaan/praktik mengajar
	Pembuatan soal evaluasi
	Analisis evaluasi hasil belajar

	Program Insidental

Menggantikan guru mengajar saat berhalangan hadir.






























BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL

Pada BAB II ini praktikan akan menguraikan tentang persiapan  PPL, pelaksanaan program dan analisis hasil program PPL yang telah dirumuskan pada program PPL yang tertuang dalam matriks program kerja. Pelaksanaan program kerja dimulai pada minggu ketiga bulan Juli 2013 dan diakhiri pada minggu ketiga bulan September 2013. Sebelum pelaksanaan program maka ada persiapan yang perlu dipersiapkan demi kelancaran program tersebut.

Persiapan PPL
Proses persiapan merupakan pondasi yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Demikian pula untuk mencapai tujuan PPL, maka praktikan melakukan berbagai persiapan sebelum praktik mengajar. Persiapan-persiapan tersebut termasuk kegiatan yang diprogramkan dari lembaga UNY, maupun yang diprogramkan secara individu oleh praktikan. Persiapan-persiapan tersebut meliputi: persiapan di Universitas Negeri Yogyakarta, pengajaran mikro, pembekalan, observasi dan pembuatan perangkat pembelajaran
Sebelum melaksanakan PPL mahasiswa wajib mengikuti persiapan dan pembekalan di kampus. Selain itu, mahasiswa yang diperkenankan mengikuti KKN-PPL harus memenuhi prasyarat umum sebagai berikut:
	Terdaftar sebagai mahasiswa UNY Program S1 program kependidikan pada semester diselenggarakan PPL.
	Telah menempuh minimal 90 SKS dengan IPK minimal 2,00. 

Mencantumkan mata kuliah PPL dan KKN dalam KRS.
Telah lulus mata kuliah Pengajaran Mikro atau PPL 1 atau ekuivalen dengan nilai minimal B.
	Melakukan pembayaran KKN-PPL.
Melakukan entri pendaftaran.
	Mahasiswa yang hamil pada saat pemberangkatan KKN-PPL, usia kehamilannya tidak lebih dari lima bulan atau 20 minggu.
Praktikan juga harus melewati tahap persiapan PPL yang selanjutnya.
Pengajaran Mikro
Persiapan paling awal kegiatan PPL yang dilakukan oleh praktikan adalah mengikuti kuliah pengajaran mikro (PPL 1). Pelaksanaan pengajaran mikro dilakukan pada semester VI. Praktikan melakukan praktik mengajar pada kelas yang kecil yang terdiri dari 14 orang. Praktikan berperan sebagai guru dan yang berperan sebagai siswa adalah teman satu kelompok yang di dampingi oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Sugiharyanto, M.Si. Dalam pelaksanaan praktik pengajaran mikro, mahasiswa dilatih keterampilan dasar mengajar yang meliputi keterampilan dasar mengajar terbatas dan keterampilan dasar mengajar terpadu.
Dosen pembimbing memberikan masukan, baik berupa kritik maupun saran setiap kali praktikan selesai praktik mengajar. Berbagai macam metode dan media pembelajaran dicobakan dalam kegiatan ini, sehingga praktikan memahami media yang sesuai untuk setiap kondisi dan materi. Dengan demikian, pengajaran mikro bertujuan untuk membekali mahasiswa agar lebih siap dalam melaksanakan PPL, baik segi mental, materi pembelajaran maupun penyampaian/metode mengajarnya. Pengajaran mikro merupakan syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL, selain itu praktikan juga harus memperoleh nilai Pengajaran Mikro atau PPL 1 dengan nilai minimal “B”.
Manfaat dari pengajaran mikro itu sendiri antara lain:
	Mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam proses pembelajaran di kelas.

Mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran di sekolah.
Mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensinya dalam mengajar.
Mahasiswa menjadi lebih tahu tentang profil guru atau tenaga kependidikan sehingga dapat berpenampilan sebagaimana seorang guru atau tenaga kependidikan.
Praktik Pengajaran Mikro adalah sebagai berikut :
	Praktik pengajaran mikro meliputi: (1) Latihan menyusun RPP (2) Latihan menyusun kompetensi dasar mengajar terbatas (3) Latihan menyusun kompetensi dasar secara terpadu dan utuh (4) Latihan kompetensi kepribadian dan sosial yang terintegrasi pada kegiatan poin 3 serta latihan dalam pembuatan media pembelajaran.

Praktik pengajaran mikro berusaha mengkondisikan mahasiswa calon guru memiliki profesi dan penampilan yang mencerminkan penguasaan 4 kompetensi, yakni pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial.
Pengajaran mikro dibatasi aspek-aspek : (1) Jumlah siswa (14 orang), (2) Materi pelajaran, (3) Waktu penyajian (10-20 menit) dan (4) Kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap ) yang dilatihkan.
Pengajaran mikro merupakan bagian integral dari mata kuliah praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa program S1 kependidikan.
Pengajaran mikro dilaksanakan di kampus dalam bentuk peerteaching dengan bimbingan seorang supervisor.
Pengajaran mikro dilaksanakan dengan supervisor klinis.
Pembekalan
Kegiatan pembekalan merupakan salah satu persiapan yang diselenggarakan oleh lembaga UNY, dilaksanakan dalam bentuk pembekalan KKN-PPL yang diselenggarakan oleh jurusan yang bertempat di Ruang Ki Hajar Dewantara FIS UNY. Selain itu, juga ada pembekalan dari dosen pembimbing PPL yang dilaksanakan di ruang jurusan IPS dan diikuti saku kelompok kecil mahasiswa mikro.
Observasi
a.	Observasi Pembelajaran di Kelas
Sebelum praktikan mengajar di langsung depan siswa, praktikan melakukan observasi pembelajaran di kelas. Observasi kelas dilaksanakan tanggal 19 Juli 2013 yang bertujuan untuk memberikan gambaran awal, pengetahuan dan pengalaman lapangan mengenai tugas guru, khususnya dalam mengajar. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun ajaran agar praktikan mendapat gambaran yang sesuai dengan kondisi kelas untuk proses kegiatan belajar mengajar yang akan praktikan laksanakan, mengingat adanya perbedaan kelas berpengaruh pada proses pembelajaran yang akan dilakukan karena keduanya harus disesuaikan.
Adapun yang menjadi observasi pembelajaran di kelas meliputi perangkat pembelajaran (KTSP, Silabus, RPP), Proses Pembelajaran (membuka pelajaran, penyajian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, alokasi waktu, gerak, cara memotivasi siswa, penggunaan media, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, bentuk dan cara evaluasi, serta menutup pelajaran), dan Perilaku Siswa (di dalam dan di luar kelas).
Kelas yang diobservasi oleh praktikan sebanyak 1 kelas yaitu kelas VIII F. Guru IPS yang mengajar kelas VIII A, C, dan F adalah Ibu Endah Nugroho, S.Pd. Berdasarkan observasi pembelajaran di kelas dan observasi peserta didik, didapatkan data mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan, proses pembelajaran di kelas dan karakter siswa. 
	Disela-sela pembelajaran peserta didik diminta maju  ke depan, kemudian guru memberikan satu pertanyaan untuk siswa, untuk mengecek apakan siswa sudah pahan atau belum tentang materi yang telah disampaikan pada pembelajaran hari itu. Adanya jaringan internet (Wi-fi) di sekolah juga sangat membantu tenaga pendidik maupun peserta didik untuk terus mengembangkan aktivitasnya dibidang keilmuan. Berdasarkan observasi pembelajaran di kelas dan observasi peserta didik, didapatkan data mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan, proses pembelajaran di kelas dan karakter siswa. 
b.	Observasi Alat dan Media Pembelajaran
Praktikan melakukan observasi alat dan media pembelajaran antara lain di perpustakaan serta dengan wawancara guru IPS. Observasi dilakukan untuk mengetahui fasilitas yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
Pada observasi tersebut, tanggal 19 Juli 2013 pelajaran IPS di ruang kelas VIII F guru memanfaatkan fasilitas white board. Sedangkan  dari hasil wawancara, untuk kelas A dan B sudah dilengkapi dengan LCD proyektor. Metode yang digunakan antara lain ceramah bervariasi dan tanya jawab. Pada saat praktikan melakukan observasi, media yang digunakan guru yaitu peta terkait dengan materi yang dibahas mengenai letak Indonesia.
Pembuatan Perangkat Pembelajaran
Setelah menganalisis hasil observasi, praktikan diharuskan mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum proses pembelajaran dimulai. Perangkat pembelajaran yang harus disiapkan diantaranya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah dikonsultasikan dengan guru pembimbing. 
Adapun format yang tercantum dalam RPP antara lain:
	Identifikasi

Identifikasi ini  memuat identitas sekolah, identifikasi mata pelajaran, kelas / program, dan semester.
	Alokasi waktu

Standar Kompetensi
Standar kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa sebagai hasil dari mempelajari IPS.
	Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai siswa dalam mempelajari mata pelajaran IPS.


	Indikator

Indikator berfungsi untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran.
	Tujuan Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran berfungsi untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran apakah sudah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan.
	Karakter 

Mencantum karakter yang harus terbentuk ketika siswa mengikuti pembelajaran saat itu.
	Materi Pembelajaran

Materi merupakan uraian singkat tentang bahan yang akan diajarkan yang bersumber dari buku acuan dan buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran IPS, atau dari berbagai sumber lain yang relevan.
	Metode Pembelajaran

Metode pengajaran merupakan cara mengajar atau menyampaikan materi yang dilakukan oleh guru. Metode yang digunakan disesuaikan pula dengan kondisi siswa.
	Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran menjelaskan tentang bagaimana proses belajar mengajar berlangsung. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas ada tiga tahapan yang dilakukan yaitu: pendahuluan (pembukaan, apersepsi, motivasi, penyampaian tujuan), kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi), dan penutup (kesimpulan, rerleksi dan evaluasi, penugasan jika ada, salam penutup).
	Alat dan Sumber Belajar

Alat atau peraga yang digunakan oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar sebagai pelengkap dan pendukung seperti papan tulis, kapur tulis atau spidol, buku acuan, dsb. Sumber yang digunakan  sebagai panduan untuk membantu terlaksananya kegiatan pembelajaran.
	Penilaian Hasil belajar / Evaluasi

Dalam setiap kegiatan belajar mengajar diadakan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur daya serap siswa terhadap materi yang telah disampaikan dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, biasanya setelah materi pokok yang disampaikan selesai. Evaluasi yang diberikan dilakukan dalam bentuk pertanyaan maupun latihan soal.  Selain itu juga terdapat pedoman penskoran atau penilaian.
Selain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut praktikan juga membuat:
	Matrik pembelajaran
	Materi bahan ajar tiap KD
	Media belajar IPS
	Soal evaluasi

Analisis evaluasi hasil belajar

PELAKSANAAN PPL
Kegiatan Praktik Mengajar
Pada tahap ini, praktikan mengajar di kelas setelah melakukan serangkaian persiapan. Adapun praktikan mengajar di kelas, terdiri dari dua macam yaitu terbimbing dan mandiri.
	Praktik mengajar terbimbing

Praktik mengajar terbimbing adalah kegiatan dimana mahasiswa sebagai calon guru dalam menerapkan kemampuan mengajar secara utuh dan terintegrasi dengan bimbingan guru, yang meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Materi pokok dan uraian materi dalam RPP, harus sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang terdapat di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam kegiatan praktik mengajar terbimbing, praktikan mendapat bimbingan serta arahan dari Ibu Endah Nugroho, S.Pd. selaku guru pembimbing PPL sekaligus guru mata pelajaran IPS kelas VIII.
	Praktik mengajar mandiri

Kegiatan praktik mengajar mandiri ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan praktik mengajar terbimbing. Praktik mengajar mandiri dilaksanakan praktikan dan tanpa didampingi oleh guru pembimbing.  Kegiatan praktik mengajar mandiri ini merupakan kegiatan inti dari kegiatan PPL, dimana setiap praktikan diminta untuk mengajar minimal 8 pertemuan. Di beberapa kesempatan setelah praktik mengajar, guru pembimbing memberikan evaluasi kepada praktikan sebagai umpan balik. 
Setelah berkonsultasi dengan guru pembimbing di sekolah, praktikan diberikan kesempatan untuk melaksanakan praktik mengajar dengan kelas VIII yang terdiri dari dua kelas (VIII A dan VIII C) serta insedental kelas IX E, VIII F, VII F, dan VII G .
Program PPL utama ini dilaksanakan sebanyak 21 kali pertemuan yang meliputi kelas VIII A dan VIII C. Sedangkan untuk PPL insidental terdapat 5 kali pertemuan yakni kelas IX E, VIII F (2 kali pertemuan), VII F, dan VII G.
. Praktik mengajar dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli 2013 hingga 16  September 2013. RPP yang disusun untuk 21 kali pertemuan tersebut yaitu sebanyak enam RPP dengan total kompetensi dasar (KD) sejumlah 2 KD. Sesudah praktikan selesai mengajar, guru pembimbing memberikan evaluasi, kritik, dan saran sehingga kesalahan ataupun kekurangan yang dilakukan diharapkan tidak terulang kembali dan praktikan dapat mengajar dengan lebih baik pada pertemuan berikutnya.
Selama praktikan mengajar, praktikan tidak mendapatkan masalah yang begitu berati di kelas, hanya saja terkadang beberapa siswa kurang memperhatikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh cara praktikan dalam mengemas dan menyampaikan materi serta melakukan pendekatan kepada siswa. Selama pembelajaran berlangsung suasana kelas sengaja dibuat santai namun serius, sehingga siswa merasa nyaman dan tidak bosan mengikuti pelajaran. Selama praktikan mengajar, praktikan mencoba bermacam-macam metode pembelajaran. Tentunya disesuaikan dengan materi serta kondisi siswa.
Berikut ini agenda mengajar selama praktikan mengajar di SMP Negeri 15 Yogyakarta:
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan
No.
Hari
Kelas
Jam ke
Materi Pembelajaran/Uraian kegiatan
1.
Sabtu, 20 Juli 2013
VIII C
5-6
Letak Indonesia dan Pengaruhnya
2.
Rabu, 24 Juli 2013
VIII A
1-2
	Hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia
	Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia

3.
Kamis, 25 Juli 2013
VIII C
5-6
	Hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia
	Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia

4.
Sabtu, 27 Juli 2013
VIII A
3-4
Persebaran jenis tanah dan pemanfatannya di Indonesia
5.
Selasa, 30 Juli 2013
VIII C
1-2
Persebaran jenis tanah dan pemanfatannya di Indonesia
6.
Rabu, 31 Juli 2013
VIII A
1-2
Ulangan Harian I
7.
Rabu, 21 Agustus 2013
VIII C
1-2
Ulangan Harian I
8.
Jumat, 23 Agustus 2013
VIII C
1-2
	Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia
	Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia

9. 
Senin, 26 Agustus 2013
VIII A
5-6
	Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia
	Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia

10.
Selasa, 27 Agustus 2013
VIII A
1-2
Perbaikan dan Pengayaan UH I
11.
Rabu, 28 Agustus 2013
VIII C
1-2
Perbaikan dan Pengayaan UH I
12.
Jumat, 30 Agustus 2013
VIII C
1-2
	Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat
	Kebijakan-kebijakan pada saat kolonialisme dan imperialisme Barat

13.
Senin, 2 September 2013
VIII A
5-6
	Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat
	Kebijakan-kebijakan pada saat kolonialisme dan imperialisme Barat

14.
Selasa, 3 September 2013
VIII A
1-2
Perlawanan menentang kolonialisme dan imperialisme Barat


IX E
5-6
Tugas mengerjakan soal tentang negara maju dan negara berkembang
15.
Rabu, 4 September 2013
VIII C
1-2
Perlawanan menentang kolonialisme dan imperialisme Barat
16.
Jumat, 6 September 2013
VIII C
1-2
Perlawanan menentang kolonialisme dan Imperialisme Barat
17. 
Senin, 9 September 2013
VIII A
5-6
Perlawanan menentang kolonialisme dan Imperialisme Barat
18.
Selasa, 10 September 2013
VIII A
1-2
Ulangan Harian II


VII G
6-7
Curah Hujan
19.
Rabu, 11 September 2013
VIII C
1-2
Perlawanan menentang kolonialisme dan Imperialisme Barat
20.
Kamis, 12 September 2013
VII F
3-4
Ulangan Harian I


VIII F
5-6
Kebijakan-kebijakan pada saat kolonialisme dan imperialisme Barat
21.
Jumat, 13 September 2013
VIII C
1-2
Ulangan Harian II


VIII F
3-4
Perlawanan menentang kolonialisme dan Imperialisme Barat
22.
Senin, 16 September 2013
VIII A
5-6
Perbaikan dan Pengayaan Ulangan Harian II

Dalam pelaksanaan praktik mengajar, metode yang diterapkan adalah metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan presentasi. Kesempatan untuk merealisasikan ilmu yang telah didapat dari kampus semaksimal mungkin telah diusahakan, diantaranya adalah: 
	Membuka Pelajaran

Sebelum pelajaran dimulai praktikan mengkondisikan kelas terlebih dahulu agar nantinya kelas menjadi kondusif untuk belajar. Selanjutnya praktikan membuka pelajaran dengan salam, dilanjutkan doa, kemudian mengecek kehadiran siswa. Untuk materi yang berkaitan dengan pertemuan sebelumnya, apersepsi dilakukan agar konsep tidak terputus.Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan pesera didik siap secara fisik dan mental dalam mengikuti KBM, mula–mula pesera didik diajak untuk mengamati gejala–gejala yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Hal ini bertujuan agar pesera didik termotivasi untuk berpikir dan tidak merasa didoktrin dengan hal–hal baru.
	Menjelaskan Materi

Materi baru yang akan disampaikan tidaklah semata–mata diberikan secara teoritis kepada pesera didik, akan tetapi materi yang berkaitan ditemukan dan dibahas bersama pesera didik. Dengn demikian diharapkan peserta didik ikut serta berperan aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga akan lebih mudah memahami materi pelajaran. 
	Mengelola Kelas

Setiap kelas memiliki karakter yang berbeda–beda, sehingga memerlukan suatu sistem yang bebeda-beda pula dalam mengelola kelas. Dalam praktiknya, praktikan cenderung menerapkan sistem pengelolaan kelas yang sama yaitu lebih sering mengajak pesera didik untuk berdiskusi dan tanya jawab pada pesera didik agar lebih aktif dan kreatif. 
	Menutup Pelajaran

KBM ditutup dengan mengadakan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari, evaluasi, membuat kesimpulan, dan memberikan tugas yang signifikan, serta terakhir salam penutup.

Pembuatan Perangkat Pembelajaran
Praktikan mendapat banyak arahan dari Ibu Endah Nugroho, S.Pd selaku Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang harus praktikan penuhi. Beberapa perangkat pembelajaran yang dibuat antara lain:
	Pembuatan matrik pembelajaran

Tujuan

Bentuk
Tempat
Waktu	
Target Kegiatan
: 

:
:
:
:
Untuk mengetahui pemetaan materi dan waktu pembelajaran yang akan dilaksanakan praktikan 
Pembuatan matrik/pemetaan pembelajaran
SMP Negeri 15 Yogyakarta
18 s.d 19 Juli 2013 
Terselesaikannya matrik/ pemetaan pembelajaran yang akan dilaksanakan praktikan (2 KD)

	Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Tujuan



Bentuk

Tempat
Waktu	
Target Kegiatan
: 



:

:
:
:
Untuk memudahkan dan memperlancar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan praktikan serta sebagai pedoman dalam melaksanakan proses KBM 
Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
SMP Negeri 15 Yogyakarta
19 s.d 1 September 2013 
Terselesaikannya RPP untuk mengajar 2 KD
	Pembuatan materi bahan ajar lengkap tiap KD

Tujuan


Bentuk

Tempat
Waktu	
Target Kegiatan
: 


:

:
:
:
Untuk bahan belajar siswa dan untuk memudahkan serta sebagai pedoman praktikan dalam menyampaikan materi pembelajaran 
Pembuatan materi bahan ajar lengkap tiap KD
SMP Negeri 15 Yogyakarta
19 Juli dan  29 Agustus 2013 
Adanya materi bahan ajar lengkap untuk KD yang praktikan sampaikan selama mengajar
	Pembuatan Media Belajar IPS

Tujuan



Bentuk
Tempat
Waktu	
Target Kegiatan
: 



:
:
:
:
Untuk memudahkan guru dan atau praktikan dalam menjelaskan materi yang diajarkan serta guna melengkapi media pembelajaran IPS kelas VIII 
Pembuatan media pembelajaran IPS kelas VIII 
SMP Negeri 15 Yogyakarta
19 Juli s.d  2 September 2013 
Melengkapi media pembelajaran IPS kelas 
VIII 
	Membuat soal evaluasi

Tujuan



Bentuk
Tempat
Waktu	
Target Kegiatan
: 



:
:
:
:
Menentukan kisi-kisi soal ulangan harian dan  soal-soal ulangan serta soal renidi dan pengayaan lengkap dengan kunci jawaban dan pedoman penilaian
Membuat soal evaluasi
SMP Negeri 15 Yogyakarta
29 Juli dan  8 September 2013 
Adanya kisi-kisi soal ulangan harian dan  soal-soal ulangan serta soal renidi dan pengayaan lengkap dengan kunci jawaban dan pedoman penilaian
	Analisis evaluasi hasil belajar

Tujuan

Bentuk
Tempat
Waktu	
Target Kegiatan
: 

:
:
:
:
Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dan hasil akhir evaluasi pembelajaran
Analisisa evaluasi hasil belajar
SMP Negeri 15 Yogyakarta
25, 28 Agustus dan  10, 13, 16 September 2013 
Teranalisnya hasil ulangan harian siswa dan perbaikan serta pengayaan kelas VIII A dan VIII C

Umpan Balik dari Guru Pembimbing
Pada pelaksanaan praktik mengajar ini tentu saja tidak terlepas dari peraan guru pembimbing. Guru pembimbing dari sekolah banyak memberi masukan, saran dan kritik bagi praktikan. Hal ini bertujuan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran selanjutnya.  Guru pembimbing juga banyak memberikan arahan tentang cara mengajar, memanfaatkan alokasi waktu yang ada, cara mengelola kelas, memberikan gambaran tentang model pembelajaran yang sering diterapkan serta memberikan kesempatan kepada praktikan untuk memodifikasi metode pembelajaran yang sudah sering diterapkan agar lebih menarik motivasi siswa untuk belajar.
Selama melaksanakan praktik mengajar di SMP Negeri 15 Yogyakarta, praktikan sering berkonsultasi dengan guru pembimbing serta melakukan evaluasi praktik mengajar usai pembelajaran di kelas berlangsung. Sebelum mengajar, praktikan berkonsultasi dengan guru pembimbing terkair dengan RPP yang akan digunakan untuk praktik mengajar, dan atau soal-soal ulangan. Selesai mengajar guru pembimbing memberikan koreksi atau masukan terhadap praktikan agar kekurangan dalam proses mengajar dapat semakin diminimalisir sehingga proses mengajar berikutnya menjadi lebih sempurna.



ANALISIS HASIL PELAKSANAAN PPL DAN REFLEKSI
Hasil pelaksanaan
Secara keseluruhan, kegiatan PPL yang telah praktikan laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Semua program kerja PPL yang sebelumnya dirancang dapat terlaksana san mencapai target. Jumlah jam dan pertemuan juga telah mencapai target yang telah ditentukan dan bahkan lebih. Praktikan telah mendapat kesempatan untuk mengajar di 2 kelas yang pokok selama 21 pertemuan, dan 4 kelas mengajar insidental yang terbagi menjadi 5 pertemuan. Jadi, jumlah total praktikan mengajar yaitu 26 kali tatap muka.
Selama pelaksanaan PPL, praktikan memperoleh pengalaman yang nyata tentang bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan sekolah, baik dengan guru, karyawan maupun siswa, serta segala macam aktivitas administrasi sekolah. Dosen pembimbing lapangan dan guru pembimbing telah berperan besar dalam proses pelaksanaan PPL. Evaluasi, saran, kritik dan masukan dari dosen PPL dan guru pembimbing merupakan sumber refleksi bagi praktikan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan cara dan sikap mengajar. 
Manfaat PPL bagi mahasiswa
Mempraktekkan profesi sebagai guru selama pelaksanaan PPL, telah memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa untuk menjadi seorang guru tidak hanya cukup dalam hal penguasaan materi dan pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dan tepat bagi siswa, namun juga dituntut untuk menjadi manajer kelas yang handal sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disiapkan. 
Pengelolaan kelas yang melibatkan seluruh anggota kelas yang memilki karakter yang berbeda sering kali menuntut kepekaan dan kesiapan guru untuk mengantisipasi, memahami,  menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran. Komunikasi dengan para siswa di luar jam pelajaran sangat efektif untuk mengenal pribadi siswa sekaligus untuk menggali informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran khususnya mengenai kesulitan–kesulitan yang dihadapi siswa. Komunikasi yang baik yang terjalin dengan para siswa, guru, teman-teman satu lokasi, dan seluruh komponen sekolah telah membangun kesadaran untuk senantiasa meningkatkan kualitas. Poin penting manfaat PPL bagi mahasiswa antara lain:
	Menambah pemahaman tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah
	Memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner
	Memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah, klub, atau lembaga.

Memperoleh keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan manajerial di sekolah atau di kelas
Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk dapat berperan sebagai motivator, dan membantu pemikiran sebagai problem solver.
Model dan metode pembelajaran pada praktik mengajar di kelas
		Model pembelajaran yang digunakan pada beberapa pertemuan yaitu diskusi dengan variasi metode yang beragam seperti diskusi kelompok, example non example, picture and picture, dan mind mapping, serta kuis. Guru juga mengimbanginya dengan menerapkan metode ceramah dengan diselingi tanya jawab. 
Faktor Pendukung PPL
Kegiatan PPL yang praktikan laksanakan dapat berlangsung dengan baik dan lancar karena adanya faktor-faktor pendukung, antara lain:
	Kedisiplinan tinggi dari seluruh komponen sekolah menjadi faktor pendukung yang penting demi tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar.

Motivasi dari seluruh partner kerja untuk menjadi yang terbaik sangat mendorong semangat bagi praktikan agar mampu melaksanakan PPL dengan baik.
Hubungan yang baik dengan guru pembimbing, dosen pembimbing dan seluruh komponen sangat membantu praktikan dalam melaksanakan praktik mengajar. 
Besarnya perhatian pihak SMP Negeri 15 Yogyakarta kepada praktikan juga sangat membantu kelancaran kegiatan praktik mengajar.
Faktor Penghambat PPL
	Selama melaksanakan kegiatan PPL meskipun secara keseluruhan berlangsung lancar, akan tetapi faktanya praktikan juga sempat menemui beberapa hambatan. Hambatan ini muncul karena situasi lapangan belum tentu sama dengan situasi pada saat latihan, khususnya hambatan pada PPL (berbeda dengan saat pengajaran mikro). Beberapa hambatan yang muncul dalam PPL  sebagai berikut:
	Masalah  adaptasi praktikan dengan lingkungan dan komponen yang ada di sekolah termasuk dengan siswa, solusinya praktikan harus lebih aktif melakukan pendekatan dengan seluruh komponen yang ada di sekolah.

Masih ada siswa yang kurang aktif, tidak memperhatikan praktikan sehingga menghambat proses belajar mengajar. Solusinya dengan mencoba metode yang lain dan mendekati atau memberi pertanyaan pada siswa yang kurang memperhatikan serta lebih memperhatikan seluruh siswa.
Pada saat praktian menemui hambatan-hambatan tersebut, praktikan berusaha mencari solusi sebagai refleksi untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut dengan cara:
	Lebih mempersiapkan mental serta materi pembelajaran agar lebih lancar saat mengajar.

Mendesain proses kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa, misalnya dengan metode pembelajaran yang menarik agar siswa lebih termotivasi untuk memperhatikan pelajaran dan lebih aktif.
Melakukan pendekatan kepada siswa untuk lebih mengetahui karakter masing-masing siswa.
Konsultasi kepada Guru Pembimbing jika ada hal yang perlu ditanyakan, untuk perbaikan ke depannya saat mengajar.















BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan PPL yang telah dilaksanakan dan analisis hasil yang telah praktikan uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
	Kegiatan PPL menjadikan mahasiswa dapat terjun langsung dan berperan aktif dalam lembaga pendidikan formal, menambah sudut pandang dan memperluas wawasan mahasiswa dalam lingkungan sekolah, membentuk mahasiswa agar lebih kreatif, inovatif dan percaya diri sebagai bagian dari masyarakat.

Observasi pembelajaran dan pengenalan karakteristik siswa sangat penting dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar.
	Kesiapan dan persiapan sangat diperlukan mahasiswa dalam praktik mengajar dan hal ini memberikan pelajaran juga bagi para mahasiswa bahwa mendidik ataupun mengajar nantinya bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi suatu hal yang mulia. Bukan suatu hal yang mudah karena memerlukan persiapan yang holistik atau menyeluruh, baik fisik, perangkat pembelajaran maupun mental, mengingat yang dihadapi oleh guru adalah generasi penerus bangsa dengan berbagai karakteristiknya. Mendidik dan mengajar adalah mulia karena mencerdaskan kehidupan bangsa dan hasilnya walaupun tidak langsung terlihat, tetapi tidak akan hilang ketika siswanya mengamalkan ilmu yang didapatnya kelak.
	PPL mendewasakan cara berfikir dan meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah pendidikan.
	PPL memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu serta keterampilan yang dimiliki dalam kegiatan pembelajaran.
	PPL akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait, baik pihak sekolah (seluruh warga sekolah) maupun pihak universitas.
	Kegiatan PPL membangun konsep bahwa guru yang baik, salah satu karakteristiknya adalah mempunyai keinginan yang kuat untuk terus belajar dan berkembang.  

SARAN
Kegiatan PPL yang akan datang diharapkan terlaksana dengan kualitas yang lebih baik. Saran untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan PPL adalah sebagai berikut:
	Bagi mahasiswa

	Mahasiswa harus dapat mengontrol siswa atau menguasai kelas agar selalu fokus dan terkondisi pada saat pelajaran berlangsung. Lebih khususnya, mahasiswa harus  mampu mengatur volume suara agar seluruh siswa dapat mendengarkan secara seksama dan menggunakan berbagai macam teknik penguasaan kelas serta metode pembelajaran.
	Senantiasa membangun iklim hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah.
	Selalu menjaga nama baik almamater UNY dan kerjasama dengan sesama anggota KKN – PPL 2013.

	Bagi SMP Negeri 15 Yogyakarta

	Agar lebih meningkatkan pengetahuan guru dalam bidang teknologi sehingga jaringan internet yang sudah ada di SMP Negeri 1 Jetis dapat dimanfaatkan secara optimal.
	Agar menambah variasi media pembelajaran.
	Agar menambah variasi metode pembelajaran.

	Bagi Universitas Negeri Yogyakarta/UPPL UNY

	Lebih meningkatkan sosialisasi mengenai perubahan sistem pembimbingan dan pelaksanaan kegiatan PPL.

Koordinasi tetap harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam penanganan kegiatan PPL.
Hendaknya ada penyeragaman bentuk laporan sehingga para mahasiswa tidak bingung dalam menyusunnya dan dapat mempersiapkan hal - hal yang perlu dilampirkan dalam laporan, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi buku panduan.
	Pihak UPPL lebih rapi dan terencana dalam merencanakan berrbagai rangkaian kegiatan KKN-PPL. Banyak mahasiswa KKN - PPL yang mengeluhkan ketidaksiapan dan kurangnya koordinasi atarpetugas UPPL dalam menyelenggarakan serangkaian kegiatan KKN - PPL 2013. Selain itu banyak informasi yang tidak jelas, sehingga mahasiswa mengalami kebingungan terkait dengan pelaksanaan program-program kerja.
	Lebih meningkatkan koordinasi dan hubungan baik dengan sekolah mitra sehingga hubungan yang telah terjalin bisa lebih produktif dan membawa manfaat yang lebih bagi kedua belah pihak.
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