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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih 

senantiasa memberikan kenikmatan untuk menikmati segala yang ada di bumi-

Nya dan hanya dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan PPL di 

SMK N 2 Wonosari berjalan dengan baik dan lancer serta dapat penyusunan 

laporan dan pertanggung jawaban Praktek Kerja Lapangan (PPL) di SMK Negeri 

2 Wonosari ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Penyusunan laporan PPL merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian 

kegiatan PPL yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 hingga 12 

September 2015. Laporan  ini dapat tersusun tidak lepas dari kerjasama dan 

bantuan dari berbagai pihak yang ikut mendukung dan mensukseskan program-

program PPL yang telah kami rencanakan. Oleh karena itu,pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd., MA. selaku Rektor Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

2. Bapak Drs. Rachmad Basuki, S.H, M.T, selaku Kepala SMK Negeri 2 

Wonosari yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan PPL. 

3. Bapak Dwi Rahardjo S.Pd. selaku guru pembimbing mata pelajaran Gambar 

Teknik di SMK Negeri 2 Wonosari yang telah memberikan bimbingan pada 

saat pelaksanaan PPL sampai terselesaikannya laporan ini. 

4. Bapak Muhammad Ichsan S.Pd selaku guru pembimbing pengganti yang 

telah memberikan bimbingan pada saat pelaksanaan PPL sampai 

terselesaikannya laporan ini. 

5. Bapak Edy Novianto S.Pd.T, selaku koordinator PPL SMK Negeri 2 

Wonosari. 

6. Bapak Yatin Ngadiyono. M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL. 

7. Siswa dan siswi SMK Negeri 2 Wonosari khususnya jurusan Teknik mesin 

kelas XI MA, XI MB dan XI MC angkatan 2015/2016 yang telah membantu 

dan mengikuti program PPL. 

8. Kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dan Unit Program 

Pengalaman Lapangan (UPPL), yang telah menyelenggarakan PPL 2015 di 

SMK Negeri 2 Wonosari.   

9. Kepada Bapak dan Ibu saya yang selalu memberi dukungan, semangat dan 

doa untuk saya sehingga saya berhasil menyelesaikan kegiatan PPL dan 

laporan PPL ini dengan tepat waktu. 
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10. Kepada Bapak Pardiyana dan Ibu Sulasmi selaku Bapak dan Ibu Kos yang 

telah memberikan tempat tinggal selama kami PPL di SMK Negeri 2 

Wonosari dan memperlakukan kami seperti anak sendiri. 

11. Arina Rahma Sari yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa 

kepada saya saat pelaksanaan kegiatan PPL maupun penyusunan laporan 

PPL. 

12. Rekan-rekan mahasiswa PPL SMK Negeri 2 Wonosari 2015 yang telah 

bekerjasama dengan baik dan memberikan arti sebuah kehidupan dalam 

suka maupun duka selama pelaksanaan Program PPL. 

13. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan dalam kegiatan PPL di SMK Negeri 2 Wonosari. 

Semoga budi baik mereka semua mendapatkan balasan dan kerjasama yang 

telah kita jalin tidak akan terhenti hanya sampai berakhirnya PPL ini saja, namun 

akan terus berlanjut serta menjadi ikatan dalam menjaga persaudaraan yang telah 

kita jalin bersama. 

Harapan penulis semoga laporan PPL ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan referensi atau bacaan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan. 

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan  

program kerja PPL serta penyusunan laporan ini. Oleh karena itu kami senantiasa 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. 

Terima kasih. 

 

Yogyakarta, 07 September 2015 

 

 

 

           Achmad Safrudin Ridho 

 


