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NAMA SEKOLAH : SMP Muhammadiyah 2 Depok NAMA MAHASISWA : Ade Prasetyo 

ALAMAT SEKOLAH : jl. Swadaya no 4 Karangasem, Condongcatur,  

Depok, Sleman 
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 FAK/JUR/PRODI : FIK/ PJKR 
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No Hari/Tanggal Waktu MateriKegiatan Hasil Hambatan 

1. 

Selasa, 16/2/2016 18.30-23.00 
Pengorganisasian 

kelompok  

Menentukan pengurus kelompok 

kegiatan ppl 

Kesulitan dalam 

menentukan waktu yang 

pas untuk berkumpul 

bersama. 

2. 

Jumat, 26/2/2016 08.30-10.30 

Penerjunan mahasiswa 

PPL 

 

Mahasiswa PPL diterjunkan ke 

sekolah oleh DPL dan menemui 

guru mata pelajaran masing-

masing  

Kesulitan menentukan 

jadwal pertemuan karena 

DPL sedang ada tugas ke 

luar negeri 

3. 

Sabtu, 27/2/2016 08.00-10.30 Observasi pertama  

Menemui guru pembimbing 

mata pelajaran masing-masing 

dan membahas kesepakatan 

terkait kegiatan mengajar 

Kesulitan dalam 

koordinasi 

pemberangkatan, kesulitan 

dalam mencari guru 

pembimbing mapel 

masing-masing 

4. 

Rabu, 16/3/2016 08.00-11.00 Observasi kedua 

Melakukan observasi mengenai 

sarana dan prasarana yang akan 

digunakan sebagai sarana 

pembelajaran  

- 

5. 

Kamis, 28/4/2016 08.00-11.30 Observasi ketiga 

Sharing dengan guru mapel 

penjas terkait dengan materi 

pembelajaran yang akan 

diberikan pada semester ganjil 

- 

6. Jumat, 

15/07/2016 
08.00 – 11.00 

Brifingdengankelompok 

PPL dan guru  

Berdiskusi mengenai kegiatan 

PPDB yang akan dilaksanakan. 

Tidak semua anggota bisa 

hadir ke sekolah 
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7. 

Sabtu, 18/06/2016 08.00 – 13.30 PPDB hari pertama 

PPDB hari pertama tim PPL 

bekerjasama dengan semua guru 

berjalan dengan lancar. 66 siswa 

mendaftar 

Belum mengetahui 

pembagian kerja  

8. 

Senin, 27/06/2016 08.00 – 13.30 PPDB harikedua 

PPDB dengan menyebar brosur 

di sekolah-sekolah Negeri di 

Sleman. Dan bekerjasama 

dengan guru. 

- 

9. 

Rabu,29/06/2016 08.00– 14.00 PPDB hari ketiga 

Melanjutkan PPDB dengan 

menyebar brosur ke sekolah-

sekolah Negeri di Sleman 

dengan didampingi oleh Guru. 

- 

10. 

Sabtu, 16/07/2016 07.00 – 14.00 
Technical Meeting 

FORTASI 

Mendampingi pelaksanaan 

pembekalan FORTASI, 90% 

siswa baru hadir untuk 

mengikuti pembekalan tersebut 

Ada beberapa siswa baru 

yang terlambat 

Presensi tidak langsung 

dilakukan ,sehingga 

memakan waktu lebih 

lama  

11. 

Senin, 18/07/2016 06.30 – 13.30 FORTASI hari pertama 

Mendampingi pelaksanaan 

FORTASI hari pertama siswa 

baru antusias mengikuti materi 

dan hampir semua siswa baru  

sekitar 100%  hadir mengikuti 

FORTASI. 

Ada beberapa mahasiswa 

yang terlambat 

 

12. 

Selasa, 

19/07/2016 
06.30 – 13.30 FORTASI hari kedua 

Mendampingi FORTASI hari 

kedua, siswa baru antusias 

karena FORTASI dilakukan 

diluar kelas 

Dilanjutkan dengan 

mengunjungi atau napak tilas di 

Sulit dalam melakukan 

koordinasi dalam 

pendampingan kegiatan 

FORTASI 
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Gedung Muhammadiyah Aisyah, 

Langgar Ahmad Dahlan, dan 

Masjid Gedhe Kauman, dengan 

menggunakan 3 bus. 

13. 

Rabu, 20/07/2016 06.30– 14.00 FORTASI hari ketiga 

Mendampingi FORTASI hari 

ketiga, siswa melakukan 

outbond dihalaman sekolah. Ada 

5 pos outbond yang didampingi 

oleh mahasiswa PPL 

 

Keterbatasan sarana dan 

prasarana di sekolah untuk 

outbond 

14. 

Kamis, 

21/07/2016 
07.00 – 13.30 

Observasi Kelas dan 

Perkenalan 

Mengamati pembelajaran di 

kelas-kelas. Guru mapel 

mengajar dikelas seperti 

biasanya. 

- 

  

Jumat, 

22/07/2016 

07.00 – 08..30 
Jalan Sehat SMP 

Muhammadiyah 2 Depok 

Mendampingi dan mengawasi 

jalan sehat bersama guru-guru 

yang diikuti oleh seluruh siswa    

-  

15. Jumat, 

22/07/2016 
08.30 – 11.00 

Penyusunan catatan harian 

kelompok PPL 

Diskusi mengenai jam kegiatan 

yang telah dilakukan 
- 

16. Jumat, 

22/07/2016 
11.00 – 12.45 SholatJum’at 
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No Hari/Tanggal Waktu Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1 

Senin, 25/7/2016 08.00 – 10.00 
Upacara pelepasan KKN 

di baledesa Condongcatur    

 

 
11.00 – 14.00 

Diskusi dengan teman 

sejawat tentang pembuatan 

RPP 
   

2 

Selasa, 26/7/2016 
06.15 – 06.40 

 

Menyambut siswa yang 

datang kesekolah 

Berdiri di depan gerbang masuk 

dan menyambut kedatangan 

siswa yang datang ke sekolah 

dengan berjabat tangan 

- - 

 

 
06.40 – 07.00 Briefing kelompok PPL 

Berdiskusi menentukan tugas 

masing-masing individu   

 

 
07.30 – 08.00 Persiapanmateri 

Menyiapkan bahan ajar terkait 

dengan kontrak belajar dan 

materi yang akan dipelajari 
  

 

 
08.20 – 09.40 

KBM 

PendidikanJasmanikelas 

VII C 

Perkenalan dan menyampaikan 

kontrak belajar serta materi apa 

saja yang akan diajarkan 
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07.30 – 08.00 Mengisikelaskosong 

Mengkondisikan kelas VIII C 

yang kosong dan menyampaikan 

tugas dari guru kepada siswa. 

Banyak siswa yang keluar 

kelas saat jam pelajaran 

berlangsung dan banyak 

yang gaduh. 

Mengkondisikan siswa 

dengan cara memberikan 

pengarahan terhadap tugas 

yang deiberikan 

3 

 Rabu, 27/7/2016 06.15-06.40 
Menyambutsiswa yang 

datangkesekolah 

Berdiri di depan gerbang masuk 

dan menyambut kedatangan 

siswa yang datang kesekolah 
  

 

 
06.40-07.00 Brifingkelompok PPL 

Berdiskusi menentukan tugas 

masing-masing individu   

 

 
07.30 -08.00 Persiapanmateri 

Menyiapkan bahan ajar terkait 

dengan kontrak belajar dan 

materi yang akan dipelajari 
 

. 

 

 
08.20 – 09.40 

KBM Pendidikan Jasmani 

kelas VII C 

Perkenalan dan menyampaikan 

kontrak belajar serta materi apa 

saja yang akan diajarkan 
  

 

 
10.00 – 10.40 

Konsultasidengan guru 

pembimbing 

Konsultasi dan berdiskusi 

tentang RPP yang akan dipakai 

saat proses pembelajaran 
  

4 

Kamis, 28/7/2016 06.15-06.40 
Menyambutsiswa yang 

datangkesekolah 

Berdiri di depan gerbang masuk 

dan menyambut kedatangan 

siswa yang datang kesekolah 
  

 

 
06.40-07.00 Briefing kelompok PPL 

Berdiskusi menentukan 

tugasmasing-masing individu   

 

 
07.40-09.00 Pengamatan 

Mengamati guru pembimbing 

yang sedang mengajarkelas VIII 

C di lapangan 
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6 

Jum’at, 29/7/2016 06.15 -06.30 
Menyambutsiswa yang 

datangkesekolah 

Berdiri di depan gerbang masuk 

dan menyambut kedatangan 

siswa yang datang kesekolah 
  

 

 
06.30 – 07.30 MendampingiLatihanSilat 

Mendampingi siswa-siswa 

berlatih pencak silat 

“TapakSuci” di halaman sekolah 
  

 

 
08.00-10.30 

Pembuatan Media 

Pembelajaran 

Membuat media pembelajaran 

untuk persiapan mengajar 

minggu depan bersama 

temansejawat 

  

7 

Sabtu, 30/7/2016 08.00-13.00 
Menghadiri acara 

syawalan 

Menyambut tamu acara 

syawalan denganwali murid smp 

muhammadiyah 2 depok, 

membantu mebereskan peralatan 

setelah kegiatan syawalan 

selesai 
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NAMA SEKOLAH : SMP Muhammadiyah 2 Depok NAMA MAHASISWA : Ade Prasetyo 

ALAMAT SEKOLAH : jl. Swadaya no 4 Karangasem, Condongcatur,  

Depok, Sleman 

NIM : 13601241125 

 FAK/JUR/PRODI : FIK/ PJKR 

GURU PEMBIMBING : Primadi Pamungkas, S.pd DOSEN PEMBIMBING : Sismadiyanto, M.pd 

 

No Hari/Tanggal Waktu MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1 

Senin,01/8/2016 06.15-06.40 
Menyambut siswa datang 

kesekolah 

Mahasiswa PPL bersama Guru 

berada didepan gerbang masuk 

sekolah untuk menyambut siswa 

yang datang dan berjabat tangan 

 

  

 

 
06.40-07.20 

Melaksanakan upacara 

bendera 

Mahasiswa PPL, Guru, 

Karyawan dan siswa melakukan 

upacara bendera di halaman 

sekolah 

  

 

 
07.20-07.40 

Persiapan materi untuk 

kegiatan mengajar 

Menyiapkan materi 

pembelajaran, media serta 

peralatan untuk mengajar 
  

 

 
07.40-09.00 

Melakukan KBM 

penjaskes 

Mengajar di kelas VIIB dengan 

materi passing depan dada dan 

passing pantul dalam 

permiannan bola basket 

  

 

 
09.45-11.00 

Melakukan evaluasi 

setelah KBM 

Mengevaluasi kegiatan KBM 

yang telah dilakukan 

berdasarkan tinjauan dari guru 
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pembimbing 

 

 
11.45-12.30 

Melakukan sholat  

berjama’ah 

Mahasiswa PPL,Guru, 

Karyawan dan Siswa melakukan 

sholat berjama’ah di masjid 

sekolah 

  

2 

Selasa,02/8/2016 06.15-06.40 
Menyambut siswa datang 

kesekolah 

Mahasiswa PPL bersama Guru 

berada didepan gerbang masuk 

sekolah untuk menyambut siswa 

yang datang dan berjabat tangan 

 

- -   

 

 
06.40-07.00 

Breafing dalam kelompok 

PPL 

Semua mahasiswa PPL 

melakukan breafing untuk 

persiapan mengajar dan 

membuat rencana untuk hari 

berikutnya 

  

  

07.00-08.00 
Persiapan materi untuk 

kegiatan mengajar 

Menyiapkan materi 

pembelajaran, media serta 

peralatan untuk mengajar 

. 
 

  

08.20 – 09.40 
MelakukanKBM 

Penjaskes 

Mengajar di kelas VIIC dengan 

materi passing depan dada dan 

passing pantul dalam 

permiannan bola basket. 

  

  

10.00-10.30 
Melakukan evaluasi 

setelah KBM 

Mengevaluasi kegiatan KBM 

yang telah dilakukan 

berdasarkan tinjauan dari guru 

pembimbing 

  

  10.30-12.00 Membantu petugas Membantu petugas perpus 
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perpustakaan mengecap 

kamus 

mengecap kamus Bahasa inggris 

yang baru datang kesekolah 

  

11.45 – 12.30 
Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL,Guru, 

Karyawan dan Siswa melakukan 

sholat berjama’ah di masjid 

sekolah 

  

3 

Rabu, 03/8/2016 06.15-06.40 
Menyambut siswa datang 

kesekolah 

Mahasiswa PPL bersama Guru 

berada didepan gerbang masuk 

sekolah untuk menyambut siswa 

yang datang dan berjabat tangan 

 

  

  

06.40-07.00 Brifing kelompok ppl 

Semua mahasiswa PPL 

melakukan breafing untuk 

persiapan mengajar dan 

membuat rencana untuk hari 

berikutnya 

  

  

07.00-08.00 
Menyiapkan materi 

pembelajaran 

Menyiapkan materi 

pembelajaran, media, peralatan 

sebelum pembelajaran dimulai 

  

  

08.20-09.40 
Melakukan KBM 

Penjaskes 

Mengajar di kelas VIIA dengan 

materi passing depan dada dan 

passing pantul dalam  

permiannan bola basket. 

  

  

11.00 – 11.30 
Konsultasi dengan guru 

pembimbing 

Konsultasi format penilaian bola 

basket dengan guru penjas 

Masih ada beberapa siswa 

yang belum bisa baca 

alquran 

Bagi yang bisa baca 

membantu atau mengajari 

yang belum bisa baca 

alqur’an 

  

11.45-12.30 
Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL,Guru, 

Karyawan dan Siswa melakukan 

sholat berjama’ah di masjid 
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sekolah 

4 

Kamis, 04/8/2016 06.15-06.40 
Menyambut siswa datang 

kesekolah 

Mahasiswa PPL bersama Guru 

berada didepan gerbang masuk 

sekolah untuk menyambut siswa 

yang datang dan berjabat tangan 

 

  

 

 
06.40-07.00 Brifing kelompok ppl 

Semua mahasiswa PPL 

melakukan breafing untuk 

persiapan mengajar dan 

membuat rencana untuk hari 

berikutnya 

 

 

 

 
07.40-09.00 Pengamatan  

Mengamati guru pembimbing 

yang sedang mengajarkelas VIII 

C di lapangan 
 

 

 

 
10.00-11.45 

Berdiskusi dengan teman 

sejawat 

Berdiskusi dengan teman 

sejawat terkait dengan 

pembuatan RPP dan media 

pembelajaran 

 

 

 

Jumat, 5/8/2016 O6.15-06.40 
Menyambut siswa datang 

ke sekolah 

Mahasiswa PPL bersama Guru 

berada didepan gerbang masuk 

sekolah untuk menyambut siswa 

yang datang dan berjabat tangan 

 

 

 

 

 
06.40-07.30 Mendampingi latihan silat 

Mendampingi siswa-siswa 

berlatih pencak silat 

“TapakSuci” di halaman sekolah 
  

 

 
08.00-11.00 Piket Rutin 

Menjadi petugas piket di ruang 

piket. Mencatat guru atau   
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mahasiswa PPL yang ada 

keperluan diluar sekolah atau 

yang izin keluar sekolah 

 

 
11.30-12.45 Shalat Jum’at 

Shalat jum’at berjamaah 

bersama guru dan siswa di 

masjid 
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No Hari/Tanggal Waktu MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1 

Senin,08/8/2016 06.15 – 06.40 

Menyambut siswa datang 

ke sekolah di depan pintu 

gerbang 

Mahasiswa PPL bersama Guru 

berada didepan gerbang masuk 

sekolah untuk menyambut siswa 

yang datang dan berjabat tangan. 

- - 

 

 
06.40 – 07.20 

Melaksanakan upacara 

bendera  

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru melaksanakan upacara 

bendera di halaman sekolah 
  

 

 
07.20 – 07.40  

 Menyiapkan materi 

pembelajaran 

Menyiapkan format penilaian, 

peralatan untuk penilaian bola 

basket 
  

 

 
07.40– 09.00 

Melakukan KBM 

penjaskes 

Mengambil penilaian teknik 

passing chest pass ( passing 

depan dada ) bola basket kelas 

VIIB   

Banyak siswa yang 

mengalami kesalahan 

teknik passing chest pass 

baik dari sikap awalan, 

tolakan maupun follow 

through 

 

 

 
09.45-11.00 

Mengevaluasi kegiatan 

KBM 

Melakukan evaluasi setelah 

proses pengambilan nilai 

berdasarkan masukan dari guru 

pembimbing lapangan 

  

 

 
11.45-12.30 

Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru dan siswa melakukan 

sholat berjama’ah secara 

bersama-sama 
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2 

Selasa, 09/8/2016 06.15 – 06.40 
Menyambut siswa datang 

ke sekolah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa datang 

ke sekolah di depan pintu 

gerbang. 

  

 

 
07.00 – 07.30 

Berdiskusi dengan teman 

teman sejawat 

Melakukan diskusi dengan 

teman sejawat mengenai 

pembelajaran yang akan 

dilakukan  

  

 

 
07.30-08.00 

Menyiapkan materi 

pembelajaran 

Menyiapkan format penilaian,  

peralatan yang digunakan untuk 

penilain tersebut 
  

 

 
08.20 – 09.40 

Melakukan KBM 

penjaskes 

Melakukan penilaian teknik 

passing chest pass ( passing 

depan dada ) di kelas VII C 
  

 

 
10.00-10.30 

Melakukan konsultasi 

dengan guru pembimbing 

Melakukan konsultasi dengan 

guru pembimbing mengenai 

kekurangan saat melakukan 

penilaian  

  

 

 
11.45-12.30 

Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL dengan guru 

serta siswa melakukan sholat 

dhuhur berjama’ah 
  

3 

Rabu, 10/8/2016 06.15 – 06.40 
Menyambut siswa yang 

datang ke sekolah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan pintu 

gerbang 

  

 

 
07.00-07.30 Berdiskusi dengan teman 

Berdiskusi dengan teman 

sejawat mengenai materi yang 

akan diajarkan 
  

 

 
07.30-08.00 

Persiapan materi untuk 

penilaian 

Menyiapkan lembar penilaian, 

peralatan yang digunakan untuk   
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penilaian   

 

 
08.20-09.40 

Melakukan KBM 

penjaskes 

Melakukan penilaian teknik 

passing chest pass ( passing 

depan dada ) di kelas VII A 
  

 

 
10.00-10.30 

Melakukan konsultasi 

dengan guru pembimbing 

Melakukan konsultasi dengan 

guru pembimbing mengenai 

kekurangan saat pengambilan 

nilai tersebut, baik RPP maupun 

format penilaian 

  

 

 
11.45-12.30 

Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL dengann guru 

dan murid melakukan sholat 

dhuhur secara bersama 
  

4 

Kamis, 11/8/2016 06.15-06.40 
Menyambut siswa yang 

datang 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang dan saling berjabat 

tangan 

  

 

 
07.00- 08.20 Pengamatan KBM penjas 

Melakukan pengamatan KBM 

penjaskes di kelas VIII B   

 

 09.00- 11.30 
Berdiskusi dengan teman 

sejawat 

Berdiskusi dengan teman 

sejawat mengenai pembuatan 

RPP dan materi yang akan 

diajarkan pada pertemuan 

berikutnya 

  

 

 11.45-12.30 
Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL dengann guru 

dan murid melakukan sholat 

dhuhur secara bersama 

  

5 

Jumat, 12/8/2016 06.15- 06.40 
Menyambut siswa yang 

datang ke sekolah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 
  



LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN PPL 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

gerbang dan berjabat tangan 

 

 
06.40- 07.30 

Pendampingan pelatihan 

tapak suci 

Melakukan pendampingan 

pelatihan tapak suci yang telah 

menjadi kegiatan wajib di SMP 

Muhammadiyah 2 Depok 

  

 

 
08.00- 10.00 

Melakukan jadwal piket 

secara rutin 

Melakukan piket secara rutin, 

mencatat hal-hal yang terjadi 

seperti izin serta penyambutan 

apabila ada tamu yang datang ke 

sekolah 

  

 

 
10.00-11.20 

Membuat media 

pembelajaran 

Membuat media pembelajaran 

untuk materi pembelajaran 

berikutnya 
  

 

 
11.30- 12.45 Melakukan sholat Jum’at 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru, siswa dan warga sekitar 

melakukan sholat jum’at di 

masjid sekolah 
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1 

Senin,15/8/2016 06.40-07.20 Upacara  

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru melaksanakan upacara 

bendera di halaman sekolah 

- - 

 

 
07.20-07.35 Menyiapkan materi  

Menyiapkan materi dan media 

pembelajaran untuk mengajar    

 

 
07.40-09.00 

Melakukan KBM 

penjaskes kelas VII B 

Melaksanakan KBM Penjas 

kelas VII B dengan materi 

teknik service bawah pada 

permainan bola voli 

  

 

 
09.30-11.00 

Mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran 

Mengevaluasi kegiatan KBM 

yang telah dilakukan 

berdasarkan tinjauan dari guru 

pembimbing 

  

 

 
12.30-14.00 Rapat Lomba 17-an 

Rapat bersama panitia lomba 17-

an terkait lomba yang akan 

dilaksanakan pada tanggal 16 

Agustus 

  

2 

Selasa,16/8/2016 06.15-06.45 Menyambut siswa  

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

  

 

 
07.00-07.30 Briefing panitia lomba 

Briefing menentukan setiap 

tugas panitia lomba 17-an 

sebelum memulai setiap lomba 
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 08.00 - 12.00 
Melakukan lomba dalam 

rangka HUT RI Ke 71 

Melaksanakan lomba yang 

sudah dirancang dalam rangka 

Hut RI ke 71. 

  

 

 13.00 – 13.30 Evaluasi  

Mengevaluasi kegiatan 

perlombaan yang telah 

terlaksana 

  

3. 

Kamis, 18/8/2016 06.15-06.45 
Menyambut kedatangan 

siswa 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

  

 

 07.00-08.15 Pengamatan KBM Penjas 

Mengamati guru pembimbing 

mengajarkan pada kelas VIII C 

dengan materi service pada bola 

voli 

  

 

 09.00-11.00 
Diskusi dengan teman 

sejawat  

Berdiskusi dengan teman 

sejawat mengenai pembuatan 

RPP dan materi yang akan 

diajarkan pada pertemuan 

berikutnya 

  

 

 12.30-14.00 
Membantu membersihkan 

perpustakaan 

Membantu penjaga perpus 

membersikan perpustakaan 

sekaligus basecamp PPL UNY  

  

4. 

Jumat, 19/8/2016 06.15-06.45 
Menyambut kedatangan 

siswa 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

 

 

 

 07.00 - 10.00 Melakukan piket rutin 

Melakukan piket secara rutin, 

mencatat hal-hal yang terjadi 

seperti izin serta penyambutan 

apabila ada tamu yang datang ke 
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sekolah 

 

 10.00-11.00 
Membuat media 

pembelajaran 

Membuat media pembelajaran 

bersama teman sejawat untuk 

persiapan mengajar pada minggu 

depan 

 

 

 

 11.30-12.45  Sholat Jum’at  

Sholat Jum’at berjamaah 

bersama guru dan siswa di 

masjid sekolah 
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NAMA SEKOLAH : SMP Muhammadiyah 2 Depok NAMA MAHASISWA : Ade Prasetyo 

ALAMAT SEKOLAH : jl. Swadaya no 4 Karangasem, Condongcatur,  

Depok, Sleman 

NIM : 13601241125 

 FAK/JUR/PRODI : FIK/ PJKR 

GURU PEMBIMBING : Primadi Pamungkas, S.pd DOSEN PEMBIMBING : Sismadiyanto, M.pd 

 

 

No Hari/Tanggal Waktu MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1 

Senin,22/8/2016 06.15-06.40 
Menyambut siswa yang 

dating ke sekolah 

Menyambut siswa yang dating 

ke sekolah di depan pintung 

gerbang bersama dengan guru 

Banyak siswa yang datang 

ke sekolah terlambat 

Mencatat di buku piket 

alasan mengapa terlambat 

dan meminta surat izin 

untuk masuk 

 

 
06.40-07.20 Upacara  

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru melaksanakan upacara 

bendera di halaman sekolah 

- - 

 

 
07.20-07.40 Menyiapkan materi  

Menyiapkan materi dan media 

pembelajaran untuk mengajar    

 

 
07.40-09.00 

Melakukan KBM 

penilaian penjaskes kelas 

VII B 

Melaksanakan KBM Penjas 

kelas VII B dengan materi 

penilaian teknik service bawah 

pada permainan bola voli 

  

 

 
09.30-11.00 

Mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran 

Mengevaluasi penilaian teknik 

servis bawah yang telah 

dilakukan 
  

 

 
11.45-12.30 

Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru dan seluruh siswa 

melakukan sholat berjama’ah di 

masjid sekolah 

  

2 

Selasa,23/8/2016 06.15-06.45 Menyambut siswa  

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 
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gerbang dan saling berjabat 

tangan 

 

 
07.00-07.30 Berdiskusi dengan teman 

Melakukan diskusi dengan 

teman mengenai materi KBM 

yang akan disampaikan 
  

 

 07.30 – 08.00 
Memenyiapkan materi 

untuk kegiatan KBM 

Menyiapkan materi, presensi, 

sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk kegiatan KBM 

  

 

 08.20 – 09.40 
Melakukan kegiatan KBM 

bola voli 

Melakukan kegiatan KBM di 

kelas VII C dengan materi 

teknik dasar servis bawah 

  

 

 10.00-11.00 Evaluasi kegiatan KBM 

Mengevaluasi kegiatan KBM 

setelah melakukan konsultasi 

dengan guru pembimbing 

  

 

 11.45-12.30 
Melakukan sholat 

berjama’ah 

Melakukan sholat berjama’ah 

secara rutin dengan guru dan 

siswa SMP Muh 2 Depok 

  

3. 

Rabu, 24/8/2016 06.15-06.45 
Menyambut kedatangan 

siswa 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

  

 

 07.00-07.30 
Berdiskusi dengan teman 

sejawat 

Melakukan diskusi dengan 

teman sejawat mengenai materi, 

media dan peralatan yang akan 

digunakan untuk mengajar 

  

 

 07.30-08.00 
Menyiapkan materi untuk 

kegiatan KBM  

Menyiapkan materi, media, 

sarana dan prasarana yang akan 

digunakan untuk kegiatan KBM 
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 08.20-09.40 
Melakukan kegiatan KBM 

bola voli 

Melakukan kegiatan KBM 

dengan materi teknik dasar 

servis bawah di kelas VII A 

  

 

 10.00-11.00 Evaluasi kegiatan KBM 

Melakukan evaluasi kegiatan 

KBM yang telah dilakukan, apa 

saja kekurangannya berdasarkan 

konsultasi dari guru pembimbing 

  

 

 11.45-12.30 
Melakukan sholat dhuhur 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru dan siswa melakukan 

sholat berjama’ah di masjid 

sekolah 

  

4. 

Jumat, 26/8/2016 06.15-06.45 
Menyambut kedatangan 

siswa 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

 

 

 

 07.00 - 10.00 
Melakukan piket secara 

rutin  

Melakukan piket secara rutin, 

mencatat hal-hal yang terjadi 

seperti izin serta penyambutan 

apabila ada tamu yang datang ke 

sekolah 

 

 

 

 10.00-11.00 Membuat RPP  

Membuat RPP dengan teman 

sejawat untuk pertemuan 

selanjutnya dengan materi 

guling depan pada senam lantai 

 

 

 

 11.40-12.30  Melakukan sholat Jum’at  

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru, siswa dan warga 

sekitarmelakukan sholat jum’at 

di masjid sekolah 
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No Hari/Tanggal Waktu MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1 

Senin,29/8/2016 06.15-06.40 
Menyambut siswa yang 

dating ke sekolah 

Menyambut siswa yang dating 

ke sekolah di depan pintung 

gerbang bersama dengan guru 

  

 

 
06.40-07.20 Upacara  

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru melaksanakan upacara 

bendera di halaman sekolah 

Susah dalam pengondisian 

siswa saat berbaris 

sebelum melakukan 

upacara 

Menegur siswa yang 

kurang tertib dan 

membariskan siswanya 

dibarisan depan 

 

 
07.20-07.40 Menyiapkan materi  

Menyiapkan mater, media dan 

sarana serta prasarana untuk 

kegiatan mengajar 
  

 

 
07.40-09.00 

Melakukan KBM 

penilaian penjaskes kelas 

VII B 

Melaksanakan KBM Penjas 

kelas VII B dengan materi 

guling depan pada senam lantai 

sekaligus mengambil penilaian 

  

 

 
09.30-11.00 

Mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran 

Mengevaluasi kegiatan KBM 

yang telah dilakukan dan 

penilaian 
  

 

 
11.45-12.30 

Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru dan seluruh siswa 

melakukan sholat berjama’ah di 

masjid sekolah 

  

2 

Selasa,30/8/2016 06.15-06.45 
Menyambut siswa yang 

datang ke sekolah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 
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gerbang dan saling berjabat 

tangan 

 

 
07.00-07.30 Berdiskusi dengan teman 

Melakukan diskusi dengan 

teman mengenai materi KBM 

yaitu penilaian teknik dasar 

servis bawah bola voli 

  

 

 07.30 – 08.00 
Memenyiapkan materi 

untuk kegiatan KBM 

Menyiapkan materi, presensi, 

sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk kegiatan KBM 

  

 

 08.20 – 09.40 
Melakukan kegiatan KBM 

bola voli 

Melakukan kegiatan KBM di 

kelas VII C dengan materi 

penilaian teknik dasar servis 

bawah 

  

 

 10.00-11.00 Evaluasi kegiatan KBM 

Mengevaluasi kegiatan KBM 

yaitu penilaian teknik dasar 

servis bawah bola voli 

mencakup apa saja kekurangan 

dari siswa dan teknik apa yang 

masih sering salah 

  

 

 11.45-12.30 
Melakukan sholat dhuhur 

berjama’ah 

Melakukan sholat berjama’ah 

secara rutin dengan guru dan 

siswa SMP Muh 2 Depok 

  

3. 

Rabu, 31/8/2016 06.15-06.45 
Menyambut kedatangan 

siswa di depan gerbang 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

  

 

 07.00-07.30 
Berdiskusi dengan teman 

sejawat 

Melakukan diskusi dengan 

teman sejawat mengenai materi,  

peralatan yang akan digunakan 

untuk penilaian  
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 07.30-08.00 
Menyiapkan materi untuk 

kegiatan KBM  

Menyiapkan materi, sarana dan 

prasarana yang akan digunakan 

untuk kegiatan penilaian kelas 

VII A 

  

 

 08.20-09.40 
Melakukan penilaian bola 

voli 

Melakukan penilaian teknik 

dasar servis bawah di kelas VII 

A 

  

 
 10.00-11.00 Evaluasi penilaian 

Melakukan evaluasi penilaian 

kelas VIIA dan merekap nilai 
  

 

 11.45-12.30 
Melakukan sholat dhuhur 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru dan siswa melakukan 

sholat berjama’ah di masjid 

sekolah 

  

4. 

Kamis, 01/9/2016 06.15-06.45 
Menyambut kedatangan 

siswa 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

 

 

 

 07.00 – 08.20 
Melakukan pengamatan 

KBM 

Melakukan pengamatan KBM 

Penjas di kelas VIIIC dengan 

teman sejawat 

 

 

 

 09.00-11.00 Membuat RPP  

Membuat RPP dengan teman 

sejawat untuk pertemuan 

selanjutnya dengan materi teknik 

dasar passing debgan kaki 

bagian dalam  

 

 

 

 11.40-12.30 
 Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru, siswa melakukan sholat 

dhuhur berjama’ah di masjid 

sekolah 
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5. 

Jum’at, 02/9/2016 06.15-06.40 

Menyambut kedatangan 

siswa di depan pintu 

gerbang sekolah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah dan berjabat 

tangan 

 

 

 

 07.00-10.00 
Melakukan piket secara 

rutin 

Melakukan piket secara rutin, 

menerima tamu yang datang ke 

sekolah, siswa yang datang 

terlambat ke sekolah dan 

berkaitan dengan menulis surat 

izin 

 

 

 

 10.00-11.30 
Membuat media untuk 

pertemuan selanjutnya 

Membuat media tentang passing 

dalam sepak bola dengan teman 

sejawat untuk kegiatan 

pembelajaran selanjutnya 

 

 

 

 11.40-12.30 Melakuan sholat jum’at 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru, siswa dan warga sekitar 

melakukan sholat jum’at di 

masjid sekolah 
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No Hari/Tanggal Waktu MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1 

Senin,29/8/2016 06.15-06.40 
Menyambut siswa yang 

dating ke sekolah 

Menyambut siswa yang dating 

ke sekolah di depan pintung 

gerbang bersama dengan guru 

  

 

 
06.40-07.20 Upacara  

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru melaksanakan upacara 

bendera di halaman sekolah 
  

 

 
07.20-07.40 Menyiapkan materi  

Menyiapkan mater, media dan 

sarana serta prasarana untuk 

kegiatan mengajar 
  

 

 
07.40-09.00 

Melakukan KBM  

penjaskes  

Melaksanakan KBM Penjas 

kelas VII B dengan materi 

passing dalam sepak bola 
  

 

 
09.30-11.00 

Rapat membahas 

perpisahan 

Mahasiswa PPL melakukan 

rapat untuk perpisahan dan 

membahas kenang-kenangan 

yang akan diberikan kepada 

pihak sekolah 

  

 

 

 
11.45-12.30 

Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru dan seluruh siswa 

melakukan sholat berjama’ah di 

masjid sekolah 

  

2 
Selasa,30/8/2016 06.15-06.45 

Menyambut siswa yang 

datang ke sekolah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang   
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datang ke sekolah di depan 

gerbang dan saling berjabat 

tangan 

 

 07.30 – 08.30 

Melakukan fiksasi untuk 

kenang-kenangan yang 

akan diberikan 

Mahasiswa PPL melakukan 

fiksasi terkait kenang-kenangan 

yang akan diberikan pada pihak 

sekolah 

  

 

 09.00-11.00 
Mencari kenang-kenangan 

untuk pihak sekolah 

Perwakilan beberapa mahasiswa 

PPL mencari kenang-kenangan 

yang akan diberikan pada pihak 

sekolah saat perpisahan 

  

 

 11.45-12.30 
Melakukan sholat dhuhur 

berjama’ah 

Melakukan sholat berjama’ah 

secara rutin dengan guru dan 

siswa SMP Muh 2 Depok 

  

3. 

Rabu, 31/8/2016 06.15-06.45 
Menyambut kedatangan 

siswa di depan gerbang 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

  

 

 07.00-07.30 
Berdiskusi dengan teman 

sejawat 

Melakukan diskusi dengan 

teman sejawat mengenai materi,  

peralatan yang akan digunakan 

untuk penilaian  

  

 

 07.30-08.00 
Menyiapkan materi untuk 

kegiatan KBM  

Menyiapkan materi, sarana dan 

prasarana yang akan digunakan 

untuk kegiatan penilaian kelas 

VII A 

  

 

 08.20-09.40 
Melakukan penilaian bola 

voli 

Melakukan penilaian teknik 

dasar servis bawah di kelas VII 

A 
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 10.00-11.00 Evaluasi penilaian 

Melakukan evaluasi penilaian 

kelas VIIA dan merekap nilai 
  

 

 11.45-12.30 
Melakukan sholat dhuhur 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru dan siswa melakukan 

sholat berjama’ah di masjid 

sekolah 

  

4. 

Kamis, 01/9/2016 06.15-06.45 
Menyambut kedatangan 

siswa 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

 

 

 

 07.00 – 08.20 
Melakukan pengamatan 

KBM 

Melakukan pengamatan KBM 

Penjas di kelas VIIIC dengan 

teman sejawat 

 

 

 

 09.00-11.00 Membuat RPP  

Membuat RPP dengan teman 

sejawat untuk pertemuan 

selanjutnya dengan materi teknik 

dasar passing debgan kaki 

bagian dalam  

 

 

 

 11.40-12.30 
 Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru, siswa melakukan sholat 

dhuhur berjama’ah di masjid 

sekolah 

 

 

5. 

Jum’at, 02/9/2016 06.15-06.40 

Menyambut kedatangan 

siswa di depan pintu 

gerbang sekolah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah dan berjabat 

tangan 

 

 

 

 07.00-10.00 
Melakukan piket secara 

rutin 

Melakukan piket secara rutin, 

menerima tamu yang datang ke 

sekolah, siswa yang datang 

terlambat ke sekolah dan 

 

 



LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN PPL 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

berkaitan dengan menulis surat 

izin 

 

 10.00-11.30 
Membuat media untuk 

pertemuan selanjutnya 

Membuat media tentang passing 

dalam sepak bola dengan teman 

sejawat untuk kegiatan 

pembelajaran selanjutnya 

 

 

 

 11.40-12.30 Melakuan sholat jum’at 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru, siswa dan warga sekitar 

melakukan sholat jum’at di 

masjid sekolah 
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No Hari/Tanggal Waktu MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1 

Senin,05/9/2016 06.15-06.40 
Menyambut siswa yang 

dating ke sekolah 

Menyambut siswa yang dating 

ke sekolah di depan pintung 

gerbang bersama dengan guru 

  

 

 
06.40-07.20 Upacara  

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru melaksanakan upacara 

bendera di halaman sekolah 
  

 

 
07.20-07.40 Menyiapkan materi  

Menyiapkan materi, media dan 

sarana serta prasarana untuk 

kegiatan mengajar 
  

 

 
07.40-09.00 

Melakukan KBM  

penjaskes  

Melaksanakan KBM Penjas 

kelas VII B dengan materi 

guling depan pada senam lantai 
  

 

 
09.30-11.00 Evaluasi pembelajaran 

Melakukan evaluasi setelah 

kegiatan pembelajaran serta 

konsultasi RPP dengan guru 

pembimbing 

  

 

 

 
11.45-12.30 

Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru dan seluruh siswa 

melakukan sholat berjama’ah di 

masjid sekolah 

  

2 

Selasa,06/9/2016 06.15-06.45 
Menyambut siswa yang 

datang ke sekolah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan saling berjabat 
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tangan 

 

 07.30 – 08.30 Rapat internal 

Mahasiswa PPL melakukan 

rapat internal untuk fiksasi 

perpisahal PPL 

  

 

 09.00-11.00 
Memesan plakat untuk 

perpisahan PPL 

Mahasiswa PPL mencari plakat 

untuk kenang-kenangan pihak 

sekolah 

  

 

 11.45-12.30 
Melakukan sholat dhuhur 

berjama’ah 

Melakukan sholat berjama’ah 

secara rutin dengan guru dan 

siswa SMP Muh 2 Depok 

  

3. 

Rabu, 07/9/2016 06.15-06.45 
Menyambut kedatangan 

siswa di depan gerbang 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

  

 

 07.00-07.30 
Berdiskusi dengan teman 

sejawat 

Melakukan diskusi dengan 

teman sejawat mengenai materi,  

peralatan yang akan digunakan 

untuk penilaian  

  

 

 07.30-08.00 
Menyiapkan materi untuk 

kegiatan KBM  

Menyiapkan materi, sarana dan 

prasarana yang akan digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran di 

kelas VII A 

  

 

 08.20-09.40 
Melakukan kegiatan KBM 

di kelas VII A 

Melakukan kegiatan KBM 

dengan materi guling depan 

pada senam lantai 

  

 
 10.00-11.00 Evaluasi pembelajaran 

Melakukan evaluasi kegiatan 

KBM guling depan  
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 11.45-12.30 
Melakukan sholat dhuhur 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru dan siswa melakukan 

sholat berjama’ah di masjid 

sekolah 

  

4. 

Kamis, 08/9/2016 06.15-06.45 
Menyambut kedatangan 

siswa 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah di depan 

gerbang dan berjabat tangan 

 

 

 

 07.00 – 08.20 
Melakukan pengamatan 

KBM 

Melakukan pengamatan KBM 

Penjas di kelas VIIIC dengan 

teman sejawat 

 

 

 

 09.00-11.00 Merekap semua nilai 

Melakukan kegiatan merekap 

semua nilai yang pernah 

dipraktikkan dalam proses 

pembelajaran  

 

 

 

 11.40-12.30 
 Melakukan sholat 

berjama’ah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru, siswa melakukan sholat 

dhuhur berjama’ah di masjid 

sekolah 

 

 

5. 

Jum’at, 09/9/2016 06.15-06.40 

Menyambut kedatangan 

siswa di depan pintu 

gerbang sekolah 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru menyambut siswa yang 

datang ke sekolah dan berjabat 

tangan 

 

 

 

 07.00-08.30 
Melakukan piket secara 

rutin 

Melakukan piket secara rutin, 

menerima tamu yang datang ke 

sekolah, siswa yang datang 

terlambat ke sekolah dan 

berkaitan dengan menulis surat 

izin 
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 08.30-09.30 

Mengambil kenang-

kenangan untuk pihak 

sekolah 

Mengambil kenang-kenangan 

berupa plakat, rak sepatu, foto 

yang akan diberikan kepada 

pihak sekolah 

 

 

 

 09.30-11.30 Perpisahan PPL 

Melakukan kegiatan perpisahan 

PPL yang dihadiri oleh dosen 

pembimbing, koordinator PPL 

dari pihak sekolah dan seluruh 

mahasiswa PPL 

 

 

 

 11.40-12.30 Melakuan sholat jum’at 

Mahasiswa PPL bersama dengan 

guru, siswa dan warga sekitar 

melakukan sholat jum’at di 

masjid sekolah 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                        Yogyakarta, 15 Agustus 2016 

Mengetahui, 

 

 

 

Guru Pembimbing 

 

            Primadi Pamungkas, S.Pd 

 

Mahasiswa PPL 

 
Ade Prasetyo 

          NIM. 13601241125 

 

 

 

 


