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KATA PENGANTAR 

 

Puja dan puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan PPL 

yang berlokasi di SMA Negeri 1 Srandakan dengan baik dan lancar.  

Laporan ini disusun sebagai tugas akhir dalam pelaksanaan PPL mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta yang diawali dengan kegiatan aktif penuh di sekolah 

mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. Dalam pelaksanaan PPL 

banyak pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 

terimakasih penyusun sampaikan kepada: 

1. Gusti Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

2. Kedua orang tua yang menjadi dasar saya dalam menjalani kuliah di UNY 

dengan segala Programnya. 

3. Kakak dan keluarga yang menjadi donatur tetap dalam membiyayai kuliah saya 

4. Prof. Dr. Rochmad Wahab, MA. Selaku Rektor UNY 

5. Pihak LPPMP sebagai pengatur administrasi dan kelancaran kegiatan PPL 

6. Bapak Drs Witarso selaku kepala sekolah SMA N 1 Srandakan serta Drs 

Hariningsihyang meluangkan banyak waktu untuk konsultasi dan memberikan 

masukan, arahan, serta bimbingan selama pelaksanaan PPL. 

7. Bapak Zulkarnain M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 

memberikan dukungan serta bimbingan selama pelaksanaan PPL 

8. Bapak Yuni Wibowo, M.Pd selaku Koordinator PPL SMA N 1 Srandakan 

9. Bapak/Ibu Guru dan Staf Karyawan SMA N 1 Srandakan yang telah membantu 

selama pelaksanaan PPL 

10. Siswa-siswi SMA N 1 Srandakan atas kerjasamanya dalam pelaksanaan berbagai 

program baik program kelompok maupun program individu 

11. Teman-teman seperjuangan yaitu Tim PPL SMA N 1 Srandakan yang selalu 

bersama dalam suka maupun duka.  

 

Penyusun menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan. Sebagai manusia 

biasa tentu tidak luput dari kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. Terima kasih. 

      Yogyakarta, 10 September 2015 

           Penyusun 

 

                 Arif Premono Aji 

NIM. 12406244011 


