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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-

Nya sehingga Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling  di 

SMP Negeri 4 Yogyakarta dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan laporan 

pelaksanaannya dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. 

Penyusunan laporan ini merupakan gambaran dari kegiatan PPL yang 

dilakukan penyusun serta untuk memenuhi syarat pelaksanaan ujian PPL 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa 

UNY pada program S1. Kegiatan PPL telah dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan 

mulai tanggal 24 Juli 2014 sampai 17 September 2014. Dalam kurun waktu tersebut 

penyusun telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan layanan 

bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Yogyakarta. 

Sebagai ungkapan syukur, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas dukungan dan kerja sama baik 

secara materi, tenaga, maupun moral. Dalam kesempatan ini penyusun ingin 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, MA selaku rektor Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

2. LPPM dan UPPL Universitas Negeri Yogyakarta selaku penanggung jawab 

kegiatan KKN-PPL yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta 

bekal pengetahuan dan keterampilan. 

3. Ahmad Aryadi Warsito, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

PPL BK yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama proses 

pelaksanaan dan penyusunan laporan PPL. 

4. Yuniarti, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Yogyakarta yang telah 

memberikan izin dan menyediakan fasilitas kepada praktikan untuk 

melakukan kegiatan PPL BK di SMP Negeri 4 Yogyakarta. 

5. Padmi Haryanti, S.Pd selaku guru pembimbing lapangan bimbingan 
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konseling yang telah membimbing penyusun untuk melaksanakan tugas 

layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Yogyakarta. Terima 

kasih atas semua dorongan dan arahannya, serta waktunya yang diberikan 

pada praktikan selama ini. 

6. Dra. Adriana D.U.A selaku koordinator BK serta Dra. Endang Murdiastuti 

selaku guru BK SMP Negeri 4 Yogyakarta atas segala dukungan dan 

bimbingannya. 

7. Bapak/Ibu guru serta seluruh karyawan SMP Negeri 4 Yogyakarta yang 

banyak membantu pelaksanaan PPL BK. 

8. Tia Fatimah sebagai partner sekaligus sahabat yang saling mendukung, 

membantu, dan menyemangati. 

9. Seluruh siswa siswi SMP Negeri 4 Yogyakarta yang telah berbaik hati 

menerima penyusun sebagai praktikan Bimbingan dan Konseling. 

10. Kedua orang tua yang selalu setia memberikan semangat dan dukungan 

serta doa yang selalu membuat penyusun bahagia. 

11. Teman-teman kelompok KKN-PPL yang telah bersama-sama berjuang, 

saling memberikan motivasi, bahu-membahu selama kegiatan KKN-PPL 

walau harus dilalui dengan suka duka. 

12. Serta pihak-pihak yang telah banyak membantu yang tak bisa penyusun 

sebutkan satu per satu. 

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 

pelaksanaan program PPL serta dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu penyusun 

mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang. 

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 

 

Yogyakarta, 20 September 2014 

Praktikan, 

 

Ai Mulyani 

                                                             NIM. 11104241023 
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