
KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Jetis dengan baik, 

sampai akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini. Laporan  ini disusun 

sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah PPL yang dilaksanakan mulai 

tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015. Laporan PPL ini 

disusun untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai seluruh rangkaian 

kegiatan PPL yang dilaksanakan oleh penyusun di SMA Negeri 1 Jetis. 

 Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan PPL baik secara materil maupun 

moril pada saat prakegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai pascakegiatan. Ucapan 

terima kasih penyusun sampaikan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

kegiatan PPL bisa terlaksana dengan lancar. 

2. Segenap pimpinan UPPL dan LPPMP yang telah menyelenggarakan PPL 

2015, atas bekal yang diberikan sebelum pelaksanaan PPL. 

3. Bapak Drs. Herman Priyana selaku Kepala SMA Negeri 1 Jetis yang telah 

mendukung pelaksanaan program PPL. 

4. Ibu Yati Utami P., M.Pd. selaku koordinator PPL Sekolah  SMA Negeri 1 

Jetis tahun 2015 yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya dalam 

menciptakan situasi yang kondusif untuk terealisasinya program kerja PPL. 

5. Ibu Suminingsih, S.Pd., selaku guru pembimbing PPL mahasiswa Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk 

membimbing dan mengarahkan kegiatan PPL selama ini. 

6. Ibu Nurhidayah, M.Hum., selaku dosen pembimbing lapangan PPL UNY 

2015 yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk pelaksanaan PPL di 

SMA Negeri 1 Jetis. 

7. Bapak/Ibu Guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Jetis yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan dalam setiap kesempatan selama PPL di SMA Negeri 1 

Jetis 

8. Ayah, Ibu, dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa merestui dan 

mendukung pelaksanaan PPL. 

9. Siswa SMA Negeri 1 Jetis yang telah bekerjasama dan berperan aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar sehingga kami dapat melaksanakan praktik 

mengajar di kelas dengan lancar. 



10. Teman-teman Tim PPL SMA Negeri 1 Jetis yang sama-sama berjuang dan 

saling memberikan semangat dan dorongan. 

11. Semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi demi kelancaran 

pelaksanaan PPL di SMA Negeri 1 Jetis yang tidak dapat penyusun sebutkan 

satu per satu.   

 

 Penyusun menyadari bahwa laporan PPL ini masih sangat jauh dari kata 

sempurna. Maka dari itu, penyusun mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak untuk lebih menyempurnakan laporan ini. Harapan 

penyusun semoga laporan ini dapat berguna bagi semua pihak. 

 

Bantul, 16 September 2015 

Penyusun, 

 

 

 

Anita Meilani 

NIM 12201241045 

 

 




