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LAPORAN PPL 2016 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

SMP NEGERI 1 PIYUNGAN 

Alamat : Jl. Jogja-Wonosari Km. 14 Tegal Piyungan, 

Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta  

Telp. (0274) 4353240 Fax: (0274) 4353295 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL) yang berlangsung dari 15 Juli 2016 sampai 15 

September 2016 dengan lancar hingga dapat tersusun laporan ini. 

Laporan ini disusun sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan PPL dan merupakan pendeskripsian kegiatan yang saya laksanakan selama 

kegiatan PPL berlangsung. Setelah pelaksanaan PPL selesai, diharapkan memberi 

manfaat sekaligus melatih mahasiswa agar memiliki keterampilan yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran dan aktivitas pendidikan.  

Terlaksananya PPL di SMP Negeri 1 Piyungan beserta penyusunan laporan 

ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan pengarahan serta kerjasama dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan 

dan rasa terima kasih kepada : 

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

2. Lembaga Pengabdian Masyarakat dan UPPL UNY yang telah 

menyelenggarakan program PPL. 

3. Bapak Hardiyanto, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL.  

4. Bapak Sabar Nurohman, M.Pd. selaku Dosen Pamong Lapangan yang 

telah memberikan banyak bimbingan, bantuan, dan motivasi bagi 

mahasiswa PPL. 

5. Bapak Warsito, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Piyungan 

yang telah memperkenankan saya untuk melaksanakan kegiatan PPL di 

SMP Negeri 1 Piyungan.  

6. Bapak Sutiekno, M.Pd. selaku koordinator KKN-PPL di sekolah. 

7. Ibu Tri Wahyu Handayani, S.Pd. selaku guru pembimbing yang telah 

banyak memberikan bimbingan selama pelaksanaan PPL. 

8. Bapak/Ibu guru serta karyawan/karyawati SMP Negeri 1 Piyungan yang 

telah banyak membantu dan membimbing selama kegiatan PPL. 

9. Rekan-rekan mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Yogyakarta atas 

motivasi, kebersamaan dan kerjasamanya. 
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10. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Piyungan yang telah memberikan banyak 

dukungan dan kerjasama yang baik selama pelaksanaan pembelajaran dan 

program PPL. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas PPL yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu.  

Dalam melaksanakan PPL ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

saya memohon maaf kepada seluruh warga SMP Negeri 1 Piyungan apabila dalam 

pelaksanaan PPL telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan, baik yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. Saya berharap kegiatan PPL yang dilaksanakan dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak sekolah. 

Saya menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat saya 

harapkan dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi praktikan, pembaca dan 

semua pihak yang membutuhkan.  

 

 

Piyungan, 15 September 2016 

Praktikan 

 

 

      Ony Sandra Dewi 

                NIM.13205241014 


