
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 yang berlokasi di SMAN 

1 Jatinom dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang 

direncanakan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun penyusunan 

laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai 

kegiatan PPL yang telah dilaksanakan di SMAN 1 Jatinom. 

Penyusunan laporan kegiatan PPL ini merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya kegiatan PPL. Dalam pelaksanaan 

PPL, sampai dengan penyusunan laporan ini tidak akan terlakasana tanpa adanya 

kerjasama dari mahasiswa PPL di SMAN 1 Jatinom dan guru pembimbing, serta 

berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan PPL ini, karena itulah penyusun 

ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada : 

1. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kelancaran dan 

kekuatan dalam kegiatan PPL ini. 

2. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd., M.A selaku Rektor Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

3. Pihak LPPMP sebagai pengatur administrasi dan kelancaran kegiatan PPL. 

4. Dr. Margana, M.A., M.Hum. selaku dosen pembimbing PPL yang telah 

memberikan motivasi dan pengarahan hingga selesainya PPL di SMAN 1 

Jatinom. 

5. Purwanti, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Jatinom atas 

kerjasama, dukungan dan bimbingannya selama kami melaksanakan PPL. 

6. A. Amin Nugraha, S.Pd. selaku koordinator PPL di SMAN 1 Jatinom atas 

nasihat, arahan, teguran, bimbingan yang membuat kami lebih teliti dan  

lebih baik dalam melaksanakan PPL.  

7. Hariani, S.Pd selaku guru pembimbing lapangan di SMAN 1 Jatinom yang 

telah memberikan arahan dan bimbingannya sejak mulai PPL hingga 

selesainya PPL. 

8. Seluruh guru dan karyawan SMAN 1 Jatinoom, yang selalu bersedia 

membimbing kami selama PPL, serta dengan ikhlas telah berkenan 

membantu pelaksanaan PPL dan menjadikan saya sebagai bagian dari 

keluarga besar SMAN 1 Jatinom. 

9. Siswa-siswi SMAN 1 Jatinom, atas kerjasamanya, kebersamaan, canda 

tawa khususnya kelas XI MIA 1, XI MIA 2, dan XI MIA 3 dimana saya 

berkesempatan menjadi pengajar mapel Bahasa Inggris yang setiap 

pertemuan selalu berkesan. Terimakasih atas semangat kalian. 



10. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, 

dukungan, bantuan dan pengertiannya kepada saya. 

11. Rekan-rekan seperjuangan PPL UNY 2014 SMAN 1 Jatinom yaitu 

Muhammad Khoirul Basrowi, Muhammad Yahya Mutaqien, Yulia Wijayanti 

Subrata, Lina Listyari Kusumaningrum, dan Mutia Sekar Komala, 

terimakasih atas kebersamaan, persahabatan, teguran, saling 

mengingatkan dan semua kenangan indah selama menjalani PPL sejak 

bulan Juli silam. Semoga tali silaturrahmi ini akan terus terjalin. 

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PPL di SMAN 1 Jatinom. 

 

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, penyusun berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun 

dan dapat menjadi referensi untuk penyusunan laporan kegiatan yang sejenis. 

 

                Klaten, 10 September 2013 

Penyusun 

 

 

 

Ahmad Taufik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


