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ABSTRAK

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah wajib
yang harus ditempuh mahasiswa strata-1 kependidikan di Universitas Negeri
Yogyakarta. Tujuan dari program PPL UNY adalah untuk memberikan kesempatan
kepada mahasiswa untuk mengenal dan memahami permasalahan sekolah terkait
dengan proses pembelajaran, memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam
bidang pembelajaran di sekolah dalam rangka melatih dan mengembangkan
kompetensi keguruan atau kependidikan, serta memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan
guna mengembangkan sekolah. TK Tunas Ibu merupakan salah lembaga sekolah
yang ditunjuk oleh Universitas Negeri Yogyakarta untuk menjadi lokasi PPL pada
tahun 2014. Tk Tunas Ibu berlokasi di dusun Senden II, Selomartani, Kalasan,
Sleman, Yogyakarta.
Tim PPL UNY 2014 di TK Tunas Ibu berasal dari 1 prodi yaitu prodi PGPAUD, sehingga program yang dilaksanakan di TK meliputi program-program yang
berkaitan dengan pendidikan. Kegiatan PPL di TK Tunas Ibu berlangsung selama 2,5
bulan sejak tanggal 2 Juli sampai 17 September 2014. Program-program yang telah
disusun diawal kegiatan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Program-program
tersebut diantaranya Pengadaan UKS, pengadaan gudang, pengadaan hiasan di dalam
kelas, pengecetan alat permainan outdoor, dan lain-lain.
Dari pelaksanaan kegiatan PPL di Tk Tunas Ibu, dapat disimpulkan bahwa
kegiatan PPL dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mengenal dan
mempelajari permasalahan di TK terkait proses pembelajaran, memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, dan
keterampilan yang telah dipelajari dalam pembelajaran di sekolah, serta dapat
meningkatkan hubungan kemitraan yang baik antara UNY dengan sekolah yang
terkait..
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di
TK Tunas Ibu Senden II dengan lancar serta dapat menyelesaikan laporan
pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan UNY tahun 2014.
Dalam penyusunan Laporan PPL ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak
kekurangan sehingga perlu adanya masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,
penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan
bantuannya dalam proses penyusunan laporan PPL ini. Adapun ucapan terima kasih
ini, penulis sampaikan kepada:
1.

Kedua orang tua yang telah memberi dukungan, semangat serta motivasi
sehingga dapat melaksanakan KKN-PPL dengan rasa senang.

2.

Prof. Dr. Rachmat Wahab MA, selaku Rektor UNY yang telah memberikan
kesempatan untuk melaksanakan program KKN-PPL.

3.

Ibu Nur Hayati, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah
memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan dalam
pelaksanaan kegiatan PPL.

4.

Ibu Susi Marheningsih, S.Pd AUD, selaku Kepala Sekolah yang telah
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan proposal, pelaksanaan
kegiatan, dan sampai dengan penyusunan laporan PPL.

5.

Ibu Suprihatin, S.Pd AUD, selaku guru pembimbing yang senantiasa penuh
kesabaran untuk selalu memberikan arahan dan bimbingannya guna meningkatkan
kemampuan pemulis dalam pelaksanaan kegiatan PPL.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam
penyusunan laporan PPL ini. Oleh karenannya, penulis mohon maaf dan mohon kritik
dan saran yang membangun dari semua pihak agar menjadi suatu kelengkapan
laporan ini dimasa yang akan datang dan bermanfaat bagi pembaca

Yogyakarta, 18 September 2014

Penulis
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