
 
 

Universitas Negeri Yogyakarta 

CATATAN HARIAN 

PELAKSANAAN PPL 2016/2017 

SMP NEGERI 3 PAJANGAN 

 

Untuk 

Mahasiswa 
 

 

 

NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SMP Negeri 3 Pajangan 

ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : Krebet, Sendangsari, Pajangan Bantul 

GURU PEMBIMBING  : Dwi Widiyanto, S.Pd. 

                       NAMA MAHASISWA : Annisa Fitri Sholikhah 

                       NO. MAHASISWA  : 13312241027 

                       FAK/ JUR, PRODI  : FMIPA/ Pendidikan IPA 

                       DOSEN PEMBIMBING : Sabar Nurohman, M.Pd. 

No. Hari/Tanggal Waktu UraianKegiatan Lokasi HasilKualitatif/Kuantitatif 

1 
Senin, 

18/07/16  

06.30 - 07.00 

07.15 - 08.30 

08.45 - 12.30 

 

- 3S 

- Upacara PPDB & 

halal bihalal 

- PLS kelas VII 

 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah.  

- Guru, mahasiswa dan siswa mengikuti upacara dan  bersalam-salaman 

setelah upacara selesai 

- Mahasiswa mengkondisikan siswa kelas VII untuk mengikuti kegiatan 

PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) yang akan dilakukan oleh guru 

2 
Selasa, 

19/07/16 

06.30 - 07.00 

07.10 - 12.30 

- 3S 

- PLS kelas VII 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah.  

- Mahasiswa mengkondisikan siswa kelas VII untuk siap mengikuti 

kegiatan PLS 

3 
Rabu, 

20/07/16 

06.30 - 07.00 

07.15 – 08.15 

08.20 - 12.30 

- 3S 

- Konsultasi dengan 

guru pembimbing 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah.  

- Mahasiswa berkonsultasi jadwal mengajar dan kelas yang akan diajar, 

RPP dan  media yang digunakan untuk mengajar dengan guru 



 - PLS kelas VII  

 

 pembimbing 

- Mahasiswa mengkondisikan siswa kelas VII untuk siap mengikuti 

kegiatan PLS 

4 
Kamis, 

21/07/16 

06.30 - 07.00 

07.10 – 08.40 

 

- 3S 

- Penyusunan jadwal 

piket 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah. 

- Mahasiswa menyusun jadwal untuk piket guru dan untuk piket 

perpustakaan 

5 
Jum’at, 

22/07/16 

06.30 - 07.00 

07.00 - 08.05 

 

 

09.00 – 10.00 

 

19.00 – 21.30 

22.00 – 23.05 

 

- 3S 

- Tadarus & jalan sehat 

 

 

- Pembuatan RPP 

tentang bab 1 

- Menyusun materi 

- Membuat media 

pembelajaran 

- Di sekolah 

- Di sekolah dan 

lingkungan 

sekitar sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di rumah 

- Di rumah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah  

- Tadarus Al Qur’an kemudian dilanjutkan  jalan sehat bersama dengan 

rute di sekitar sekolah 

 

- Mahasiswa menyusun RPP tentang materi pertumbuhan dan 

perkembangan pada makhluk hidup 

- Mahasiswa mencari sumber-sumber bahan ajar berupa materi dan 

kemudian menyusun LKS Metagenesis Tumbuhan  

- Menanam tanaman kacang hijau pada gelas air mineral yang kemudian 

ada yang diletakkan ditempat terang dan ditempat gelap 

6 
Sabtu  

23/07/16 
09.30 – 11.00 - Konsultasi RPP  -  Di sekolah 

- Mahasiswa mengkonsultasikan RPP da LKS yang telah dibuat kepada 

guru pembimbing dan mendapatkan beberapa revisi. 



7 
Minggu  

24/07/16 
20.00-23.15 - Merevisi RPP - Di rumah - Merevisi RPP sesuai dengan koreksi yang diberikan oleh guru 

8 
Senin 

25/07/16 

06.30 – 07.00 

07.00 – 08.00 

09.00 – 10.00 

 

11.35 – 12.15 

19.00 – 22.00 

- 3S 

- Upacara bendera 

- Konsultasi RPP 

 

- Perkenalan 

- Membuat PPT tentang 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

- Di rumah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah.  

- Mengikuti upacara hari Senin bersama guru dan siswa 

- Mengkonsultasikan RPP yang telah di revisi dan meminta tanda tangan 

guru pembimbing, kepala sekolah dan meminta cap sekolah 

- Masuk kelas 8B dan berkenalan dengan siswa kelas 8B 

- Menyusun power point tentang pengertian pertumbuhan dan 

perkembangan, contoh pertumbuhan dan contoh perkembangan serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya 

9 
Selasa 

26/07/16 

06.30 – 07.00 

07.15 – 9.15 

10.35 – 11.15 

 

 

12.15 – 12.50 

- 3S 

- Piket perpustakaan 

- Mengajar kelas 8B 

 

 

- Mengisi kelas 8C 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah. 

- Mencatat daftar peminjaman buku 

- Memberi materi tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. 

Diikuti oleh 32 siswa. Diakhir pelajaran memberikan tugas kepada 

siswa untuk mencari gambar metamorfosis hewan. 

- Memberi tugas kepada kelas 8C yang kosong. 

10 
Rabu 

27/07/16 

06.30 – 06.50 

07.00 – 09.00 

 

 

- 3S 

- Mengajar kelas 8B 

 

 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Membahas PR yang diberikan sebelumnya dan melanjutkan materi 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan pada makhluk hidup dan melanjutkan untuk materi 



  

11.30 – 12.10 

 

- Mengajar  kelas 8A 

 

- Di sekolah 

pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan 

- Masuk kelas 8A dan perkenalan dengan siswa kelas 8A dan masuk 

materi pengertian pertumbuhan dan perkembangan 

11 Kamis 

28/07/16 

06.30 – 07.00 

09.00 – 11.15 

- 3S 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Melanjutkan materi tentang perbedaan metamorfosis sempurna dan 

tidak sempurna, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk hidup serta materi tentang pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Diikuti oleh 32 siswa. 

12 
Jumat 

29/07/16 

06.30 – 07.00 

07.30 – 10.10 

 

 

10.20 – 11.00 

- 3S 

- Membersihkan 

laboratorium IPA 

 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Menyapu laboratorium, memindahkan barang-barang yang tidak 

berhubungan dengan lab IPA dan menata ulang tata letak alat-alat 

laboratorium  

- Melanjutkan materi tentang metagenesis pada tumbuhan paku dan lumut 

13 
Sabtu 

30/07/2016 

09.15 – 09.45 - Konsultasi RPP dan 

evaluasi pembelajaran 

- Di sekolah - Guru mengecek RPP yang telah dibuat kemudian memberikan masukan 

dan koreksi, setelah itu dilakukan evaluasi tentang pembelajaran yang 

telah dilakukan selama seminggu. 

14 Senin 

1/08/16 

06.30 – 07.00 

07.05 – 08.00 

08.30 – 09.00 

11.35 – 12.15 

- 3S 

- Upacara bendera 

- Piket guru 

- Mengajar kelas 8B 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Mengikuti upacara hari Senin bersama guru dan siswa 

- Mengecek kehadiran siswa tiap kelas dan mencatatnya dalam buku piket  

- Melanjutkan materi tentang metagenesis pada tumbuhan paku dan lumut 



15 Selasa 

2/08/16 

10.45 – 11.25 - Memberikan tugas 

untuk kelas 8B 

- Di rumah - Memberikan tugas untuk me-resume tahap-tahap perkembangan embrio 

manusia 

16 
Jumat 

5/08/16 

06.30 – 07.00 

07.10 – 08.00 

 

 

08.45 – 09.15 

 

10.20 – 11.00 

- 3S 

- Tadarus & jalan sehat 

 

 

- Konsultasi RPP 

tentang materi tulang 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah dan 

lingkungan 

sekitar sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Tadarus Al Qur’an kemudian dilanjutkan jalan sehat bersama dengan 

rute di sekitar sekolah 

 

- Mengkonsultasikan RPP tentang bab 2 kepada guru. Guru memberikan 

masukan dan saran untuk mahasiswa 

- Melanjutkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. 

Diikuti oleh 31 siswa. 

17 
Sabtu 

6/08/16 

19.00 – 22.30 - Persiapan materi dan 

media 

- Di rumah - Membuat power point dan mencari media pembelajan berupa video 

untuk materi tulang 

17 
Senin 

8/08/16 

06.30 – 07.00 

07.05 – 08.00 

10.00 – 10.30 

 

11.35 – 12.15 

- 3S 

- Upacara bendera  

- Bimbingan dengan 

dosen 

- Mengajar kelas 8B 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Mengikuti upacara hari Senin bersama guru dan siswa 

- Bimbingan tentang kekurangan dan kelebihan dalam mengajar dikelas 

serta penguasan kelas 

- Memberi materi tentang ciri setiap tahapan usia manusia 

18 
Selasa 

9/08/16 

06.30 – 07.00 

10.45 – 11.25 

- 3S 

- Mengajar kelas 8B 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Me-review  materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia 



19 
Rabu 

10/08/16 

06.30 – 06.50 

07.00 – 09.00 

 

11.30 – 12.50 

- 3S 

- Mengajar kelas 8B 

 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Memasuki bab 2 yaitu Sistem Gerak pada Manusia. Memberi materi 

tentang tulang 

- Memberi pendahuluan materi sistem gerak dan materi tentang tulang 

20 
Kamis 

11/08/16 

06.30 – 07.00 

10.05 – 11.25 

- 3S 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Diskusi dan memberi lanjutan materi tentang tulang 

21 
Jumat 

12/08/16 

06.30 – 07.00 

07.10 – 08.00 

10.20 – 11.00 

- 3S 

- Tadarus & jalan sehat 

 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di lingkungan 

sekitar sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Tadarus Al Qur’an kemudian dilanjutkan jalan sehat bersama dengan 

rute di sekitar sekolah 

- Memberi materi tentang “Sendi” 

22 
Senin 

15/08/16 

06.30 – 07.00 

08.30 – 09.15 

 

11.35 – 12.15 

 

19.00 – 22.00 

- 3S 

- Piket guru 

 

- Ulangan harian kelas 

8B 

- Mengoreksi ulangan 

harian 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

 

- Di rumah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Mengecek kehadiran siswa tiap kelas dan mencatatnya dalam buku piket 

harian 

- Ulangan tentang bab 1 (Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk 

Hidup). Diikuti semua siswa (32 siswa) 

- Pengoreksian dilakukan secara manual dan dianalisis secara 

komputerisasi 

jumlah peserta tes                      : 32 

jumlah siswa yang tuntas           : 10 

jumlah siswa yang belum tuntas: 22 



23 
Selasa 

16/08/16 

06.30 – 07.00 

09.00 – 09.30 

 

10.45 – 11.25 

- 3S 

- Konsultasi dengan 

guru 

- Mengajar kelas 8B 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Mengkonsultasikan RPP dan media pembelajaran untuk materi otot 

 

- Diskusi dan memberi lanjutan materi tentang tulang serta pengumuman 

hasil ulangan harian bab 1 

24 
Rabu 

17/08/16 

07.05 – 08.00 

 

09.00 – 11.00 

 

 

16.00 – 17.30 

- Upacara 17 Agustus 

 

- Upacara 17 Agustus 

(Upacara Pengibaran) 

 

- Upacara 17 Agustus 

(Upacara Penurunan) 

- Di sekolah 

 

- Di lapangan 

Kamijoro 

 

- Di lapangan 

Kamijoro 

- Upacara di sekolah diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan dan 

mahasiswa PPL 

- Mengikuti upacara pengibaran di Lapangan Kamijoro Pajangan 

sekaligus membimbing siswa yang mengikuti upacara bendera di 

kecamatan.  

- Mengikuti upacara penurunan di Lapangan Kamijoro Pajangan 

sekaligus membimbing siswa yang mengikuti upacara bendera di 

kecamatan. 

25 

Kamis 

18/08/16 

06.30 – 07.00 

10.05 – 11.25 

- 3S 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Memberi lanjutan materi tentang sendi dan siswa mengerjakan LKS 

26 
Jumat 

19/08/16 

06.30 – 07.00 

07.10 – 08.00 

 

09.00 – 09.50 

 

- 3S 

- Tadarus & jalan sehat 

 

- Bimbingan dengan 

dosen 

- Di sekolah 

- Di lingkungan 

sekitar sekolah 

- Di sekolah 

 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Tadarus Al Qur’an kemudian dilanjutkan jalan sehat bersama dengan 

rute di sekitar sekolah 

- Bimbingan perangkat pembelajaran seperti RPP, LKS dan power point 

dengan dosen pembimbing lapangan 



10.20 – 11.00 

 

19.00 – 22.00 

- Ulangan harian bab I 

kelas 8A 

- Mengoreksi ulangan 

harian 

- Di sekolah 

 

- Di rumah 

- Ulangan tentang bab 1 (Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk 

Hidup). Diikuti 31 siswa 

- Pengoreksian dilakukan secara manual dan dianalisis secara 

komputerisasi 

jumlah peserta tes                      : 31 

jumlah siswa yang tuntas           : 8 

jumlah siswa yang belum tuntas: 23 

27 
Senin 

22/08/16 

06.30 – 07.00 

07.05 – 08.00 

08.30 – 09.15 

 

11.35 – 12.15 

- 3S 

- Upacara bendera 

- Piket guru 

 

- Remidi dan 

pengayaan kelas 8B 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Mengikuti upacara hari Senin bersama guru dan siswa 

- Mengecek kehadiran siswa tiap kelas dan mencatatnya dalam buku piket 

harian 

- Remidi ulangan harian diikuti oleh siswa yang nilainya masih belum 

tuntas sedangkan pengayaan diikuti oleh oleh siswa yang nilainya sudah 

tuntas. Jumlah siswa yang ikut remidi ada 22 siswa dan pengayaan ada 

10 siswa 

28 
Selasa 

23/08/16 

06.30 – 07.00 

10.45 – 11.25 

- 3S 

- Mengajar kelas 8B 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Memberi materi tentang “Sendi” 



29 
Rabu 

24/08/16 

06.30 – 06.50 

07.00 – 09.00 

 

11.30 – 12.50 

- 3S 

- Mengajar kelas 8B 

 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Memberi lanjutan materi tentang sendi dan siswa berdiskusi kelompok 

mengerjakan LKS 

- Memberikan materi tentang “Otot” 

30 
Kamis 

25/08/16 

06.30 – 07.00 

10.05 – 11.25 

- 3S 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Memberi lanjutan materi tentang “Otot” 

31 
Jumat 

26/08/16 

06.30 – 07.00 

07.10 – 08.00 

 

10.20 – 11.00 

- 3S 

- Tadarus & jalan sehat 

 

- Remidi dan 

pengayaan kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di lingkungan 

sekitar sekolah 

- Di sekolah 

 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Tadarus Al Qur’an kemudian dilanjutkan jalan sehat bersama dengan 

rute di sekitar sekolah 

- Remidi ulangan harian diikuti oleh siswa yang nilainya masih belum 

tuntas sedangkan pengayaan diikuti oleh oleh siswa yang nilainya sudah 

tuntas. Jumlah siswa yang ikut remidi ada 24 siswa dan pengayaan ada 8 

siswa 

32 
Senin 

29/08/16 

06.30 – 07.00 

07.05 – 08.00 

08.30 – 09.15 

 

11.35 – 12.15 

- 3S 

- Upacara bendera 

- Piket guru 

 

- Mengajar kelas 8B 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Mengikuti upacara hari Senin bersama guru dan siswa 

- Mengecek kehadiran siswa tiap kelas dan mencatatnya dalam buku piket 

harian 

- Memberikan materi tentang “Otot” 



33 
Selasa 

30/08/16 

06.30 – 07.00 

09.00 – 09.30 

 

10.45 – 11.25 

- 3S 

- Konsultasi dengan 

guru 

- Mengajar kelas 8B 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Mengkonsultasikan RPP dan media pembelajaran untuk materi 

gangguan & kelainan pada sistem gerak manusia 

- Memberi lanjutan materi tentang “Otot” 

34 
Rabu 

31/08/16 

06.30 – 06.50 

07.00 – 09.00 

 

11.30 – 12.50 

- 3S 

- Mengajar kelas 8B 

 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Memberi materi tentang “Gangguan dan Kelainan pada Sistem Gerak 

Manusia” dan mereview semua materi bab 2 

- Memberi materi tentang “Gangguan dan Kelainan pada Sistem Gerak 

Manusia” 

35 
Kamis 

1/09/16 

06.30 – 07.00 

10.05 – 11.25 

- 3S 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Memberi lanjutan materi tentang “Gangguan dan Kelainan pada Sistem 

Gerak Manusia” 

36 
Jumat 

2/09/16 

06.30 – 07.00 

07.10 – 08.00 

 

10.20 – 11.00 

- 3S 

- Tadarus & jalan sehat 

 

- Mengajar kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di lingkungan 

sekitar sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Tadarus Al Qur’an kemudian dilanjutkan jalan sehat bersama dengan 

rute di sekitar sekolah 

- Mereview semua materi bab 2 

37 
Senin 

5/09/16 

06.30 – 07.00 

07.05 – 08.00 

08.30 – 09.15 

 

- 3S 

- Upacara bendera 

- Piket guru 

 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Mengikuti upacara hari Senin bersama guru dan siswa 

- Mengecek kehadiran siswa tiap kelas dan mencatatnya dalam buku piket 

harian 



11.35 – 12.15 - Ulangan Bab 2 Kelas 

8B 

- Di sekolah - Ulangan harian bab 2 diikuti oleh 32 siswa dengan jumlah soal 20 

pilihan ganda 

38 
Selasa 

6/09/16 

06.30 – 07.00 

10.45 – 11.25 

- 3S 

- Perpisahan dengan 

kelas 8B 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Berpamitan dengan kelas 8B, berfoto bersama dan pembagian kenang-

kenangan berupa stiker 

39 
Rabu 

 7/09/16 

06.30 – 06.50 

11.30 – 12.50 

- 3S 

- Ulangan Bab 2 Kelas 

8A dan perpisahan 

dengan kelas 8A 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Ulangan harian bab 2 diikuti oleh 32 siswa dengan jumlah soal 20 

pilihan ganda. Kemudian dilanjutkan dengan berpamitan dengan kelas 

8A, berfoto bersama dan pembagian kenang-kenangan berupa stiker dan 

bolpen 

40 
Jumat 

9/09/16 

06.30 – 07.00 

07.30 – 11.00 

- 3S 

- TKJI 

- Di sekolah 

- Di lapangan 

dekat SMP 3 

Pajangan 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Membantu sekolah dalam kegiatan TKJI dimana setiap mahasiswa 

diberi pos untuk mengawasi dan membantu siswa dalam kegiatan tes 

kesehatan 

41 
Selasa 

13/09/16 

06.30 – 07.00 

08.30 – 11.00 

- 3S 

- TKJI 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Guru, mahasiswa dan siswa bersalaman di gerbang sekolah 

- Menganalisis hasil TKJI siswa 



42 
Rabu 

14/09/16 

08.00 – 09.30 

09.50 – 10.40 

 

11.00 – 12.00 

- Qurban 

- Mendampingi 

memasak 

- Memasak bersama 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

 

- Di sekolah 

- Ikut memotongi daging qurban 

- Mendampingi murid-murid memasak 

 

- Memasak bersama guru dan karyawan SMP N 3 Pajangan 

43 
Kamis 

15/09/16 

08.00 – 10.00 

10.10 – 11.30 

- Persiapan perpisahan 

- Perpisahan dan 

penarikan PPL UNY 

2016 

- Di sekolah 

- Di sekolah 

- Siap-siap untuk perpisahan dengan sekolah 

- Acara perpisahan dan penarikan PPL UNY 2016 yang dihadiri oleh 

dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah serta 

guru-guru pembimbing. Acara diisi dengan penarikan oleh dosen 

pembimbing lapangan, penyerahan kembali oleh kepala sekolah dan 

pemberian kenang-kenangan pada pihak sekolah dan guru-guru. 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 3 Pajangan 

 

 

 

Martinah, M.Pd. 

NIP. 19620321 198403 2 009 

 

Guru Pembimbing 

 

 

 

Dwi Widiyanto, S.Pd. 

NIP. 19740612 200604 1 015 

Yogyakarta, 16 September 2016 

Mahasiswa, 

 

 

 

Annisa Fitri Sholikhah 

13312241027 

 

 


