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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak 

kenikmatan kepada kita semua dan atas limpahan ijin-Nya, sehingga pelaksanaan 

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta 

periode 2015 yang bertempat di SMP Negeri 1 Salam dapat berlangsung sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan, yakni mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 

September 2015. 

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 

pelaksanaan PPL UNY 2015 di SMP Negeri 1 Salam baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dan dalam bentuk apapun bantuan yang diberikan.  

1. ALLAH SWT yang selalu melimpahkan kesehatan dan keselamatan 

2. Kedua orang tua dan kakak yang selalu memberikan dukungan dalam 

segala hal 

3. Dr. Rochmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 

menyusun kebijakan mengenai keterpaduan PPL. 

4. Bapak selaku Dosen Micro Teaching dan Dosen Pembimbing Lapangan 

PPL yang telah banyak memberikan arahan, kritik, saran, masukan, dan 

bimbingan kepada saya terkait proses belajar mengajar dan pengelolaan 

kelas. 

5. Dra. Hj. Atmi Tri Wigati,M.Pd, selaku Kepala SMP Negeri 1 Salam yang  

telah mengijinkan kami untuk mendapkat pengalaman mengajar di SMP 

Negeri 1 Salam. 

6. Bapak……, selaku Koordinator PPL SMP Negeri 1 Salam, yang telah 

membimbing dan mengarahkan kami selama di sekolah. 

7. Ibu, guru pembimbing mata pelajaran seni budaya bidang studi seni tari 

yang telah memberikan banyak arahan terkait pengelolaan kelas dan 

pengembangan kemampuan mengajar kepada saya. 

8. Siswa-siswa SMP Negeri 1 Salam khusunya kelas VIII F yang telah 

memberikan A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F pengalaman dan 

pelajaran berharga kepada saya. 
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9. Rekan-rekan PPL UNY 2015 SMP Negeri 1 Salam atas kerjasama, 

kebersamaan, dan seluruhnya. 

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 

PPL ini belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik, saran dan 

masukkan yang bersifat membangun, guna perbaikan laporan ini.Semoga laporan 

ini dapat bermanfaat, bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada 

khususnya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Salam, 11 September 2015  

Penyusun, 

 

 

 

       Annisa’ Murti Nurlaely  

       NIM. 12205244009 


