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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat 

melaksanakan PPL di SD Negeri Madusari 3. 

Laporan disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi S 1 

Penjas, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. 

Selama melaksanakan PPL ini, penulis dapat memperoleh ilmu dan 

pengetahuan mengajar. Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dari 

berbagai pihak tidak akan terlaksana dengan lancar, oleh Karen itu peulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

 

1. Rector UNY, Prof.Dr.Rachmat wahid. M.Pd.M.A 

2. Ketua LPPMP dan jajaran PL.DPL, atas bekal yang diberikan sebelum 

pelaksanaan PPL. 

3. Bpk. Drs Suyamto selaku kepala sekolah SD Negeri Madusari 3 yang telah 

mendukung pelaksanaan program PPL. 

4. Ibu Tri Ani Hastuti, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang 

telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan 

kegiatan PPL selama ini. 

5. Bapak Sujana,A.Ma.Pd. selaku guru pembimbing PPL yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada kami dalam setiap kesempatan 

selama PPL di SD Negeri Madusari 3. 

6. Bapak/Ibu Guru SD Negeri Madusari 3 yang telah dengan baik hati 

memberikan bimbingan dan informasi dalam pelaksanaan PPL di SD 

Negeri Madusari 3. 

7. Siswa-siswi SD Negeri Madusari 3 yang telah membantu selama 

pelaksanaan PPL berlangsung. 

8. Keluarga yang selalu memberikan do’a, dorongan semangat dan memberi 

dukungan baik moril maupun materil. 

9. Teman-teman seperjuangan PPL UNY 2014, khususnya teman-teman PKS 

PGSD Pendidikan Jasmani 2013, beserta Teman-teman Tim PPL SD 

Negeri Madusari 3 yang sama-sama berjuang saling memberikan semangat 

dan dorongan 

10. Semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi demi kelancaran 

pelaksanaan PPL di SD Negeri Madusari 3 yang tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu. 
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 Penyusun menyadari dan harus diakui pula bahwa laporan PPL ini masih 

sangat jauh dari sempurna, karena bekal kemampuan yang ada pada diri penyusun 

masih jauh untuk menyusun suatu laporan yang bermutu, maka dari itu penyusun 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semuanya untuk 

lebih sempurnanya laporan ini. Penulis berharap semoga hasil laporan ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. 

 

             

 Yogyakarta, 15 September 2014 
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