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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan  kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan laporan PPL SD Negeri 

Minomartani 2 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah 

KKN-PPL sebagai bukti tertulis tentang pelaksanaan program PPL  kelompok dan 

individu selama kurun waktu yang telah ditentukan yaitu sejak tanggal 02 Juli sampai 

17 September 2014.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tidak lupa mengucapkan  

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun 

spiritual bagi penyusunan laporan ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rochmat Wahab, MA selaku Rektor Universitas Negeri 

Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan 

kegiatan KKN - PPL.

2. Orang tua yang selalu mendukung penuh dalam hal apapun dan selalu 

membimbing saya dalam melaksanakan tugas ini.

3. Tim LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan 

kesempatan untuk melaksanakan PPL.

4. Bapak Sudardiyono,M.Pd  selaku Dosen Pembimbing Lapangan di SD 

Negeri Minomartani 2.

5. Ibu Ruminah, S.Pd.SD. selaku kepala sekolah SD Negeri Minomartani 2.

6. Nurliana Hermayanti, S.Pd.SD selaku guru pembimbing lapangan di SD 

Negeri Minomartani 2

7. Reni Tri Hartatik AMa. Selaku guru penjasorkes SD N Minomartani 2yang 

selalu mendampingi pembelajaran

8. Seluruh Guru dan Karyawan SD Negeri Minomartani 2 yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, dan informasi serta bantuan dalam 

pelaksanaan PPL.

9. Rekan-rekan KKN-PPL yang turut membantu dan mendukung dalam 

pelaksanaan program PPL ini baik secara langsung maupun tidak langsung 

hingga tersusunnya laporan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

10. Siswa - siswi SD Negeri Minomartani 2  yang berpartisipasi demi kelancaran 

PPL.

11. Pihak - pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah 

membantu pelaksanaan PPL.
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Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Dengan 

segala hormat kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan KKN-PPL ini kami banyak 

melakukan kesalahan. Untuk itu kami mengharapkan arahan dan bimbingan untuk 

kegiatan selanjutnya agar menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat 

bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

                                                                        Yogyakarta, 17 September 2014

                                                                          Penyusun

                                                                        Andri Prasetya Hutama

                                                                        NIM.11604221037


