
 

 

 

 
NAMA MAHASISWA : Annastasya T. Anindia 

NIM   : 13312241008 

PROGRAM STUDI   : Pendidikan Ilmu Pengetahuan alam 

 

Senin , 25 juli 2016 

No. Waktu Nama Kegiatan Uraian Singkat Rencana Kegiatan 

1. 07.10 – 07.50 Upacara Bendera 
Mengikuti upacara rutin tiap hari senin bersama seluruh warga SMP Negeri 1 

Mungkid 

2 9.10 - 11.40 mengajar 

pengenalan dan mengajar di kelas VII F selama 3 jam pelajaran, membahas 

tentang materi objek dan pengamatannya, saya dan aldyana langsung mulai 

mengajar karena ibu endang selaku guru pamong sedang mengikuti diklat dan 

menyerahkan pembelajaran pada saya dan aldyana. 

3 12.20 - 13.40 mengajar 

pengenalan dan mengajar di kelas VII H selama 2 jam pelajaran, membahas 

tentang materi objek dan pengamatannya, saya dan aldyana langsung mulai 

mengajar karena ibu endang selaku guru pamong sedang mengikuti diklat dan 

menyerahkan pembelajaran pada saya dan aldyana. 
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SELASA, 26 Juli 2016 

No. Waktu Nama Kegiatan Uraian Singkat Rencana Kegiatan 

1. 07.00 - 07.10 Apel Pagi 

Apel pagi harian yang di adakan guru guru SMP Negeri 1 Mungkid di isi 

amanat oleh kepala sekolah atau guru lain nya. Membahas kegiatan hari ini 

atau berita tentang kegiatan sekolah hari sebelumnya atau sesudahnya.  

2. 07.10 - 09.10 Mengajar di kelas 
memberikan tugas kepada kelas VIII E pada pelajaran IPA karena ibu esty 

selaku guru kelas VIII sedang mengikuti diklat 

3. 09.10 - 11.40 memberikan tugas 

memberikan tugas kepada kelas VII A dan pada pelajaran IPA karena bapak 

eko selaku guru kelas VII sedang mengikuti diklat, tugas tersebut berkaitan 

dengan objek dan pengamatannya 

4. 11.20 - 11.40 mengajar di kelas 
membantu aldyana mengajar di kelas VII G bab pertama yaitu tentang 

objek dan pengamatannya selama 2 jam pelajaran 

5. 12.20 - 13.40 mengajar di kelas 
mengajar dan menjelaskan materi bab 1 objek dan pengamatannya bersama 

aldyana pada kelas VII D selama 2 jam pelajaran  

6. 13.40-14.00 piket mingguan saya bersama aan hofif membersihkan posko PPL sebelum pulang sekolah. 



 

 

 

RABU, 27 Juli 2016 

No. Waktu Nama Kegiatan Uraian Singkat Rencana Kegiatan 

1. 07.00-07.10 Apel Pagi 

Apel pagi harian yang di adakan guru guru SMP Negeri 1 Mungkid di isi amanat oleh 

kepala sekolah atau guru lain nya. Membahas kegiatan hari ini atau berita tentang 

kegiatan sekolah hari sebelumnya atau sesudahnya.  

2. 07.10- 09.10 Mengajar di kelas 
Mengajar di kelas VII H dengan pelajaran bab pertama dengan sub bab pengukuran 

besaran pokok dan besaran turunan 

3 09.10 - 11.40 memberikan tugas  memberikan tugas kepada kelas VIII F , yaitu tugas ke-2 mengenai materi sel tumbuhan. 

4.  11.40- 13.40 Mengajar di kelas 
membantu Aldyana Mengajar di kelas VII D dengan pelajaran bab pertama dengan sub 

materi pengukuran selama 3 jam pelajaran. 

 

KAMIS, 28 juli 2016 

No. Waktu Nama Kegiatan Uraian Singkat Rencana Kegiatan 

1. 06.30 – 07.00 Penyambutan Siswa 
Menyambut siswa, guru dan karyawan SMP N 1 Mungkid di depan gerbang sekolah 

dengan cara 3S (Salam Senyum Sapa). 



 

2. 07.00-07.10 Apel Pagi 

Apel harian yang di adakan guru guru SMP Negeri 1 Mungkid di isi amanat oleh kepala 

sekolah atau guru lain nya. Membahas kegiatan hari ini atau berita tentang kegiatan 

sekolah hari sebelumnya atau sesudahnya. 

3. 07.10 - 09.10 Mengajar di Kelas 
Mengajar di kelas VII G dengan materi pengukuran yang di bersamai oleh aldyana dan 

ibu endang selama 3 jam pelajaran 

4. 13.40-14.20 Piket Kebersihan Membersihkan ruang kumpul mahasiswa PPL yang telah terjadwal 

 

JUMAT, 29 Juli 2016 

No. Waktu Nama Kegiatan Uraian Singkat Rencana Kegiatan 

1. 06.30 – 07.00 Apel Pagi 

Apel pagi harian yang di adakan guru guru SMP Negeri 1 Mungkid di isi amanat oleh 

kepala sekolah atau guru lain nya. Membahas kegiatan hari ini atau berita tentang 

kegiatan sekolah hari sebelumnya atau sesudahnya. 

2 07.00- 08.00 Kegiatan Jumat Senam pagi bersama selurus masyarakat sekolah SMP Negeri 1 Mungkid 

3. 07.50 – 09.10 Mengajar Kelas 
Mengajar di kelas VII E terkait materi objek dan pengamatannya yang di bersamai oleh 

aldyana  

4 09.10 - 11.00 mengajar mengajar kelas VII F tentang pengukuran besaran pokok besaran turunan 


