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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah 

serta karunia-NYA, sehingga dapat melaksanakanPraktek Pengalaman Lapangan 

(PPL) di SMK Negeri 1 Seyegan dengan baik sampai dengan tersusunnya laporan ini. 

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Prodi Pendidikan 

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta. Laporan ini disusun berdasarkan 

observasi, informasi, dan pelaksanaan Kegiatan PPL di SMK Negeri 1 Seyegan. 

Terselesaikan dan terwujudnya penyusunan laporan ini tidak terlepas dari 

dukungan berbagai pihak yang telah membantu memberikan saran dan petunjuk serta 

bimbingan kepada penyusun, oleh karena itu penyusun tidak lupa mengucapkan 

terima kasih kepada:  

1. Prof. Dr. H. Rochmat Wahab selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 

2. LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta selaku koordinator PPL yang telah 

memberikan ijin dan bekal untuk dapat melaksanakan PPL. 

3. M. Nurrokhman, M. Pd. selaku dosen pembimbing PPL Prodi 

PendidikanSejarah UNY 2016 yang membimbing dan mengarahkan 

mahasiswa/praktikan dalam pelaksanaan kegitan PPL di SMK N 1 Seyegan. 

4. Drs. Cahyo Wibowo, M.M. selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Seyegan yang 

telah menerima, memfasilitasi, dan membimbing praktikan dengan baik 

5. Drs. Sri Widada, M.Eng, selaku koordinator PPL  UNY 2015 yang 

telahmembimbingan, mengoreksi, dan mengarahkan dalam semua kegiatan PPL 

di SMK N 1 Seyegan. 

6. Drs. Agus Supartanaselaku guru pembimbing mata pelajaran Sejarah Indonesia 

diSMK N 1 Seyegan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan mendidik 

praktikan dengan penuh kesabaran, kelembutan, dan kearifan. 

7. Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMK N 1 Seyegan yang telah memberi 

banyak nasehat agar penulis dapat menjadi guru yang berbudi pekerti luhur dan 

menjadi penutan bagi peserta didik. 

8. Rekan-rekan mahasiswa PPL UNY 2016 di SMK N 1 Seyegan tahun 2016. 

9. Siswa dan Siswi SMK N 1 Seyegan yang telah mendukung dan berpartisipasi 

dalam kegiatan PPL UNY 2016. 

10. Semua pihak yang telah membantu kegiatan PPL hingga penyusunan laporan 

PPL. 

11. Orang tua yang telah mendukung dan selalu mendoakan untuk dapat 

melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. 
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 Dengan sepenuh hati penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh 

darikata sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun 

penulisharapkan demi sempurnanya laporan ini. Akhir kata, semoga laporan 

inibermanfaat bagi kita untuk memperkaya ilmu dan wawasan di masa sekarang 

danyang akan datang. 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 16 September 2016 

 

 

 

 

Ada Kurnia 

 


