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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat melaksanakan kegiatan PPL UNY

2016  di SMK  N  1 Pajangan  dengan baik  dan lancar serta dapat menyelesaikan

penyusunan laporan PPL ini sesua idengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian

kegiatan PPL yang dilaksanakan dari tanggal 15 Juli s.d.15 September 2016. Laporan

ini disusun berdasarkan data hasil observasi, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

yang telah dilaksanakan guna memenuhi sebagian tugas kegiatan PPL.

Penulisan laporan PPL ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan kerjasama

berbagai pihak yang ikut mendukung dan mensukseskan program-program PPL yang

telah direncanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan

terima kasih kepada :

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

2. Dr. Much. Bruri Triyono, selaku Dekan Fakultas Teknik UNY yang telah

memberikan ijin untuk melaksanakan PPL.

3. Dr. Amat Jaedun, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah

bersedia mendampingi dan memotivasi untuk melaksanakan  kegiatan PPL di

SMK N 1 Pajangan dengan sebaik-baiknya.

4.   Akhmad Fuadi, S.TP, selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Pajangan beserta

jajarannya yang telahmemberikankesempatanuntukdapatmengembangkandan

mengapresiasikan kemampuan mahasiswa PPL  untuk  berperan serta dalam

proses pendidikan yang dilangsungkan.

5. Langgeng Sihana, S.Pd,M.Pd.,selaku Koordinator PPL di sekolah yang telah

membantu kami dan membimbing kami dalam pelaksanaan PPL di sekolah.

6. Sugiharjono, S.Pd., selaku Ketua Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan

yang telah menyambut baik   dan memberikan kesempatan   untuk   praktek

mengajar di JurusanTeknik Gambar Bangunan..

7. Sumiharyati, S.Pd., selaku guru pembimbing yang telah memberikan bimbingan

selama praktek mengajar dengan sabar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan

kegiatan PPL dengan baik.

8. Segenap Staf Unit Pengalaman Lapangan (UPPL) UNY.

9. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungnan mental, spiritual dan material.
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10. Teman-teman PPL UNY 2016 di SMK N 1 Pajangan yang telah

berjuang bersama di SMK N 1 Pajangan.

11. Seluruh warga SMK N 1 Pajangan yang telah membantu secara

langsung maupun tidak langsung dalam kelancaran pelaksanaan PPL

UNY di SMK N 1

Pajangan.

12. Siswa-siswa SMK N 1 Pajangan yang telah bersedia belajar

bersama dan bekerjasama selama kegiatan PPL di SMK N 1 Pajangan.

13. Semua pihak yang turut membantu yang tidak bisa penyusun

sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan program kerja PPL maupun

penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun

mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat

bermanfaat bagi siapa saja yang mambacanya.

Yogyakarta, 15 September 2016

Penyusun

Adam Bagus Setiabudi


