
 

KATA PENGANTAR 

  

  

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) serta menyelesaikan laporan PPL ini. Sholawat serta salam 

senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Laporan  ini  merupakan  pertanggungjawaban  tertulis  atas  pelaksanaan 

PPL yang  telah  dilaksanakan  pada  tanggal  10 Agustus 2015 sampai dengan 12 

September 2015 di SMA Negeri 2 Wates dengan tujuan memenuhi persyaratan 

dalam mata kuliah PPL yang dijadikan sebagai bahan bukti bahwa telah 

melaksanakan mata kuliah tersebut. 

Pelaksanaan PPL ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan 

lancar berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah memberikan 

bimbingan, perhatian, dan pengarahan dalam  pelaksanaan PPL. Maka  dalam 

kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada : 

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

penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas PPL di SMA 

Negeri 2 Wates 

2. Bapak  Ibu  /  orang  tua penulis  yang  telah  memberikan  motivasi  dan 

dukungan baik dari segi materiil maupun spiritual. 

3. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta dalam  hal  ini  LPPM  yang telah 

memberikan kesempatan dan pengarahan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan PPL. 

4. Bapak Drs. Karim Theresih selaku DPL PPL yang telah membimbing dan 

memberi pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan PPL di SMA Negeri 2 

Wates 

5. Guru pembimbing mata pelajaran Bapak Drs. Agus Burhan yang telah 

membimbing dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PPL. 

6. Plt. Kepala sekolah SMA N 2 Wates yang telah memberikan kesempatan 

untuk melaksanakan PPL di SMA N 2 Wates. 



 

7. Bapak/Ibu guru dan seluruh karyawan SMA N 2 Wates yang telah membantu 

kelancaran pelaksanaan kegiatan PPL. 

8. Siswa-siswi SMA N 2 Wates yang telah bekerja sama dalam kelangsungan 

kegiatan PPL. 

9. Teman-teman PPL UNY yang telah bekerja sama dalam melaksanakan  tugas 

di SMA N 2 Wates  

10. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PPL ini, yang 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Kami menyadari bahwa laporan PPL ini sangatlah jauh dari sempurna 

karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang membangun akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan lebih lanjut. 

Penyusun sadar sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasannya tidak akan 

lepas dari kesalahan, untuk itu kami mohon mengharapkan arahan dan bimbingan 

untuk kegiatan selanjutnya agar lebih baik serta mohon maaf apabila dalam 

pelaksanaan kegiatan  terdapat  sikap  yang  kurang  berkenan.  Penyusun  

berharap,  semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

membutuhkan. 

  

  

Wates, 09 September 2015 

Penyusun 
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