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No. 

 

Hari /Tanggal Waktu Uraian Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif 

1. Jum’at, 26 Februari 2016  09.00 – 10.00  Penerjunan mahasiswa PPL ke 

sekolah oleh Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) 

Dosen Pembimbing Lapangan menerjunkan 

mahasiswa PPL yang beranggotakan 13 orang 

di SMP N 1 Piyungan dan diserahkan kepada 

Kepala Sekolah. Acara penerjunan selain 

dihadiri oleh Kepala Sekolah, DPL, mahasiswa 

PPL, dan Guru Pamong yang mengampu mata 

pelajaran. 

10.00 – 11.00 Observasi Kondisi Lembaga Mengetahui kondisi lembaga di SMP Negeri 1 

Piyungan meliputi struktur organisasi sekolah, 

pelaksanaan kerja, dan iklim kerja antar 

personalia. Kegiatan observasi dilaksanakan 

oleh 13 orang anggota PPL UNY di SMP 

Negeri 1 Piyungan. 

C

AT

AT

A

N 



2.  Sabtu, 27 Februari 2016 08.00 – 11.00  Observasi Kondisi Sekolah  Mengetahui kondisi sekolah yang meliputi 

fasilitas dan sarana prasarana yang ada di SMP 

Negeri 1 Piyungan. Kegiatan diikuti oleh 13 

orang anggota PPL di SMP Negeri 1 Piyungan. 

3.  Sabtu, 26 Maret 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S)  Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa.  

07.00 – 09.00  Observasi Sekolah  Mengetahui macam ekstrakurikuler dan kondisi 

OSIS yang ada di SMP Negeri 1 Piyungan. 

Kegiatan dilaksanakan oleh 3 orang anggota 

PPL UNY. 

4.  Sabtu, 23 April 2016  06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.00 Upacara Hari Kartini Perwakilan dari anggota PPL UNY mengikuti 

kegiatan upacara hari Kartini di SMP Negeri 1 

Piyungan. Semua siswa dan guru memakai naju 

tradisional Jawa. 

08.00 – 10.00  Membantu membereskan buku di 

perpustakaan 

Membantu petugas perpustakaan membereskan 

buku-buku dan majalah di perpustakaan. 

  10.00 – 12.00  Membantu guru menempelkan Perwakilan mahasiswa PPL membantu 



nomor meja untuk try-out menempelkan nomor meja untuk kegiatan try-

out yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Piyungan pada hari Minggu ntuk kegiatan try-

out calon peserta didik baru di SMP Negeri 1 

Piyungan. 

5.  Senin, 27 Juni 2016  08.00 – 14.00  PPDB  Membantu loket pengisian formulir di kelas VII 

C. 

6.  Selasa, 28 Juni 2016 08.00- 14.00  PPDB  Membantu loket pengisian formulir di kelas VII 

C. 

7.  Rabu, 29 Juni 2016  08.00 – 14.00  PPDB  Membantu loket pengisian formulir di kelas VII 

C. 

8.  Kamis, 30 Juni 2016 08.00 – 12.00  PPDB  Membantu mempersiapkan pengumuman hasil 

PPDB bersama dengan OSIS SMP Negeri 1 

Piyungan. 

9.  Jum’at, 01 Juli 2016  08.00 – 14.00  PPDB (Membantu daftar ulang 

siswa baru) 

Membantu siswa dan orang tua untuk 

mengetahui ruang kelas yang akan digunakan 

oleh siswa selama mengkikuti kegiatan 

pengenalan lingkungan sekolah.  

10.  Senin, 18 Juli 2016  06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.00  Upacara hari Senin  Seluruh anggota PPL UNY mengikuti upacara 



hari Senin dengan khidmat dan upacara berjalan 

dengan lancar serta peserta upacara mengikuti 

dengan khidmat. 

08.00 – 09.00  Halal bi halal di sekolah Halal bi halal dilaksanakan untuk saling 

meminta maaf dan menjaga silaturahmi antar 

warga sekolah di SMP Negeri 1 Piyungan. 

Kegiatan diikuti oleh seluruh warga sekolah. 

09.00 – 09.30  Perkenalan dan sharing tentang 

pembelajaran Bahasa Jawa di kelas 

VIII H 

Kegiatan perkenalan dilaksanakan untuk 

menjalin keakraban dengan siswa dan sharing 

dengan bertanya tentang pembelajaran bahasa 

Jawadi kelas VIII H.  

09.35 – 10.55  Memberi tugas bahasa Jawa di 

kelas VIII F  

Tugas mengalihaksarakan bacaan beraksara 

Jawa dikerjakan siswa dengan baikdan tenang 

oleh siswa kelas VIII F. 

11.10 – 12.30  Memberikan tugas bahasa Jawa di 

kelas VIII H 

Tugas mengalihaksarakan bacaan beraksara 

Jawa dikerjakan siswa dengan baik dan tenang 

oleh siswa kelas VIII H. 

11.  Selasa, 19 Juli 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.20  Observasi kelas IX G Observasi dilakukan untuk melakukan 

pendampingan, melihat sistem pembelajaran, 



teknik, dan proses pembelajaran guru di kelas. 

08.30 – 09.00  Konsultasi dan koordinasi dengan 

guru pembimbing 

Mendapatkan contoh RPP dan Silabus, serta 

jadwal pelajaran untuk mengajar. 

09.00 – 11.00  Mempelajari materi dan RPP Mempelajari RPP dan silabus yang diberikan 

oleh Guru Pembimbing di SMP Negeri 1 

Piyungan. 

11.00 – 12.30  Diskusi dengan kelompok PPL Mendiskusikan RPP dan Silabus dengan 

anggota PPL satu program studi tentang materi 

yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran  

12.  Rabu, 20 Juli 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

08.00 – 09.00  Membersihkan dan menyiapkan 

base camp PPL  

Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan di 

base camp PPL dengan menata kursi dan meja 

serta perlengkapan lain selama dua bulan PPL. 

09.15 – 10.35  Observasi kelas IX F  Observasi dilaksanakan untuk mengetahui 

sistem pembelajaran, teknik, dan proses 

pembelajaran guru di kelas. 

11.00 – 12.30  Rapat koordinasi dengan kelompok 

PPL 

Melaksanakan rapat dengan membahas 

pembagian petugas piket untuk membersihkan 

base camp dan pembagian piket salaman pada 



pagi hari.  

13.  Kamis, 21 Juli 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

09.00 – 10.00  Konsultasi Kurikulum, Silabus dan 

RPP 

Melaksanakan konsultasi dengan Guru 

pembimbing atau guru pamong di SMP Negeri 

1 Piyungan tentang silabus dan RPP. 

11.00 – 12.30  Mengerjakan RPP Mulai membuat RPP untuk kelas VIII. 

14.  Jum’at, 22 Juli 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

09.00 – 09.30  Konsultasi RPP dengan guru 

pembimbing 

RPP untuk perangkat pembelajaran dikoreksi 

oleh guru pembimbing atau guru pamong di 

SMP Negeri 1 Piyungan. 

09.55 – 11.15  Memberikan tugas Bahasa Inggris 

di kelas VII A 

Menggantikan guru mata pelajaran Bahasa 

Inggris yang sedang melaksanakan Diklat, 

dengan memberikan tugas Bahasa Inggris. 

15.  Senin, 25 Juli 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 



07.00 – 08.30  Upacara hari Senin  Seluruh anggota PPL UNY mengikuti upacara 

hari Senin dengan khidmat dan upacara berjalan 

dengan lancar serta peserta upacara mengikuti 

dengan khidmat. 

08.30 – 09.00  Piket membersihkan base camp Menyapu basecamp dan menata meja-kursi 

agar tampak rapi dan bersih.  

09.00 – 10.00  Konsultasi materi dengan guru 

pembimbing  

Konsultasi materi yang akan digunakan dalam 

RPP dan proses pembelajaran di kelas. 

10.30 – 11.00 Mempelajari materi  Mempelajari materi yang akan digunakan di 

kelas. 

11.00 – 12.30  Mengisi kelas VIII H dengan 

memberikan tugas mengarang 

pengalaman pribadi 

Memberikan tugas mengarang pengalaman 

pribadi di kelas VIII H. Siswa mengerjakan 

dengan baik dan tenang. 

16.  Selasa, 26 Juli 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S)  Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20   IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam.  

09.35 – 10.55  Menggantikan guru dan mengisi 

dengan materi aksara Jawa dan 

unggah-ungguh  

Menggantikan guru mengajar dengan 

memberikan materi aksara Jawa dan unggah-

ungguh di kelas VII B. 



11.00 – 12.30  Membaca dan mencari referensi 

buku di perpustakaan 

Membaca buku-buku pelajaran bahasa Jawa 

untuk bahan pembelajaran. 

17.  Rabu, 27 Juli 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S)  Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

07.20 – 08.30  Mencari referensi materi 

pembelajaran di perpustakaan  

Membaca buku-buku pelajaran bahasa Jawa 

untuk bahan pembelajaran. 

08.30 – 09.50  Konsultasi RPP dan materi 

pembelajaran  

Berkonsultasi dengan guru mengenai RPP yang 

telah dikoreksi dan materi pembelajaran yang 

akan digunakan. 

11.10 – 12.30  Menggantikan guru dengan 

memberikan materi geguritan  

 Menggantikan guru yang sedang ada tugas di 

Klaten dengan memberikan materi geguritan di 

kelas VIII D 

18.  Kamis, 28 Juli 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S)  Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an)  Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 



seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

  07.20 – 08.30  Mempelajari materi dan RPP 

unggah-ungguh tetepungan  

Mempelajari RPP dan materi tentang unggah-

ungguh tetepungan. 

09.35 – 10.55  Mengajar di kelas VII A  Mengajar di kelas VII A dengan materi unggah-

ungguh tetepungan 

19. Jum’at, 29 Juli 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 09.00 Mengerjakan RPP dan mempelajari 

materi 

Mengerjakan RPP yang akan digunakan untuk 

mengajar pada pertemuan selanjutnya. 

09.00 – 10.00 Konsultasi RPP dengan guru 

pembimbing 

Konsultasi RPP dengan guru untuk pertemuan 

yang akan datang. 

10.00 – 13.00  Membantu guru membuat  

administrasi guru yang berupa RPP 

Membuat RPP, Prota, dan Prosem sesuai 

Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran bahasa 

Jawa. 

20. Sabtu, 30 Juli 2016 08.00 – 08.40  Mempersiapkan RPP, materi dan 

media pembelajaran 

Mempersiapkan RPP, materi dan media 

pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

08.40 – 10.15  Mengajar di kelas VIII E  Mengajar di kelas VIII E dengan materi 

unggah-ungguh meminta perhatian 

11.10 – 12.30  Mendampingi mengajar di kelas 

VIII G  

Mendampingi mengajar di kelas VIII G dengan 

materi unggah-ungguh meminta perhatian. 



  12.30 – 13.30  Mendampingi siswa melakukan 

kegiatan PLH  

Mendampingi siswa melaksanakan PLH 

membersihkan kelas dan mengecat meja. 

21.  Senin, 01 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.00  Upacara bendera hari Senin Seluruh anggota PPL UNY mengikuti upacara 

hari Senin dengan khidmat dan upacara berjalan 

dengan lancar serta peserta upacara mengikuti 

dengan khidmat. 

08.00 – 08.20  Piket base-camp PPL  Membersihkan base-camp PPL dan menata 

meja-kursi. 

09.35 – 10.55  Mendampingi mengajar di kelas 

VIII F 

Mendampingi teman mengajar di kelas VIII F 

dengan materi unggah-ungguh 

10.55 – 11.10  Mempelajari materi dan RPP Menyiapkan RPP dan materi untuk 

pembelajaran. 

11.10 – 12.30  Mengajar di kelas VIII H  Mengajar di kelas VIII H dengan materi 

unggah-ungguh  meminta perhatian. 

22. Selasa, 02 Agustus 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

  07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 



dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

  07.20 – 08.00  Membaca dan mencari referensi di 

perpustakaan 

Membaca buku-buku pelajaran bahasa Jawa 

untuk bahan referensi pembelajaran bahasa 

Jawa.  

08.00 – 09.00  Menyiapkan materi Menyiapkan materi untuk RPP 

09.00- 09.15  Piket base-camp PPL Membersihkan basecamp dan menata meja-

kursi. 

09.15 – 10.35  Mendampingi mengajar di kelas 

VII B  

Mendampingi mengajar bahasa Jawa dikelas 

VII B dengan materi unggah-ungguh basa 

10.35 – 10.50  Membuat RPP Mengerjakan RPP untuk pertemuan 

selanjutnya. 

10.50 – 12.50 Membantu guru mengerjakan 

administrasi pembelajaran  

Membantu guru membuat RPP dan prota, 

prosem. 

23.  Rabu, 03 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

07.20 – 08.00  Mengerjakan RPP Menyelesaikan RPP  

  08.00 – 10.00 Membaca dan mencari materi di Membaca buku di perpustakaan sebagai 



perpustakaan  tambahan referensi. 

10.00 – 11.00  Membuat media pembelajaran Membuat media pembelajaran yang menarik 

untuk siswa kelas VII. 

11.00 – 13.00  Konsultasi media dan materi 

pembelajaran dengan guru 

pembimbing 

Konsultasi dengan guru tentang media dan 

materi pembelajaran yang akan digunakan di 

kelas. 

24.  Kamis, 04 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20   IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

09.35 – 10.55  Mengajar di kelas VII A  Mengajar di kelas VII A dengan materi unggah-

ungguh tetepungan 

25.  Jum’at, 05 Agustus 2016 06.15 - 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 09.00 Membuat RPP  Membuat RPP untuk pertemuan minggu depan 

kelas VIII H tentang unggah-ungguh 

memberikan pujian 

26.  Senin, 08 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 



salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.00  Upacara bendera hari Senin Seluruh anggota PPL UNY mengikuti upacara 

hari Senin dengan khidmat dan upacara berjalan 

dengan lancar serta peserta upacara mengikuti 

dengan khidmat. 

08.00 – 09.00  Menyiapkan  RPP Menyiapkan RPP dan media pembelajaran 

untuk pembelajaran di kelas VIII H  

09.35 – 10.55  Mendampingi mengajar di kelas 

VIII F 

Mendampingi mengajar bahasa Jawa di kelas 

VIII F dengan materi bebasan dan paribasan. 

11.10 – 12.30  Mengajar di kelas VIII H  Mengajar di kelas VIII H dengan materi 

bebasan dan paribasan. 

27.  Selasa, 09 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

09.35 – 10.55 Mengajar di kelas VII B Mengajar di kelas VII B dengan materi evaluasi 

bab unggah-ungguh tetepungan. 

28.  Rabu, 10 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 



salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

08.00 – 09.00  Evaluasi Pembelajaran Evalusi dilaksanakan oleh guru pembimbing 

setelah mengamati pembelajaran yang 

dilakukan mahasiswa PPL. 

09.00 – 12.30  Pendataan Ekstrakurikuler Membantu mendata ekstrakurikuler yang dipilih 

siswa dan mengelompokkan ekstrakurikuler 

yang dipilih siswa.  

29.  Kamis, 11 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

09.35 – 10.55 Mengajar di kelas VII A Mengajar di kelas VII A tentang unggah-

ungguh tetepungan 

30.  Jum’at, 12 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 09.00 Pendataan Ekstrakurikuler  Menjumlah siswa yang mengikuti 



ekstrakurikuler yang dipilih oleh para siswa. 

09.00 – 11.00  Membuat soal ulangan harian ke-1 Membuat soal ulangan harian 1 kelas VII. 

31.  Senin, 15 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.00 Upacara bendera hari Senin  Seluruh anggota PPL UNY mengikuti upacara 

hari Senin dengan khidmat dan upacara berjalan 

dengan lancar serta peserta upacara mengikuti 

dengan khidmat. 

08.00 – 08.30  Piket base camp PPL Membersihkan ruangan base camp dan menata 

meja-kursi yang ada.  

08.30 – 09.30 Membuat laporan Mulai membuat laporan PPL yang berupa 

catatan harian PPL. 

09.35 – 10.55 Mendampingi mengajar di kelas 

VIII F 

Mendampingi mengajar bahasa Jawa di kelas 

VIII F. 

11.10 – 12.30 Mengajar di kelas VIII H  Mengajar di kelas VIII H dengan materi 

ulangan harian 1. 

13.00 – 16.00 Menjadi juri kebersihan kelas Menjadi juri untuk kegiatan kebersihan kelas 

dari kelas VII hingga kelas IX. 

32.  Selasa, 16 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 



menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20 IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

07.00 – 08.00 Membuat soal ulangan harian 1 

kelas VII 

Membuat soal ulangan harian kelas VII dengan 

materi unggah-ungguh Jawa. 

08.00 – 09.30  Membantu administrasi guru Menyelesaikan membuat RPP kurikulum 2013. 

09.35 – 10.55 Mendampingi mengajar di kelas 

VII B 

Medampingi dan menunggu ulangan harian di 

kelas VII B 

11.10 – 12.30 Menggantikan guru di kelas VII D Menggantikan guru Bahasa Indonesia yang 

sedang Diklat untuk memberikan tugas kepada 

siswa kelas VII D. 

33.  Rabu, 17 Agustus 2016 07.00 – 08.30 Persiapan upacara Hari Ulang 

Tahun RI Ke-71 di Kecamatan 

Piyungan 

Membantu mengkondisikan para siswa menuju 

ke lapangan tempat upacara HUT RI Ke-71. 

09.00 – 11.00 Upacara HUT RI Ke-71 Mengikuti upacara HUT RI Ke-71 dan 

mendampingi siswa kelas VII dan VIII yang 

mengikuti upacara. 

16.00 – 17.30 Upacara penurunan bendera  Mengikuti upacara penurunan bendera dan 

mendampingi siswa kelas IX.  

34. Kamis, 18 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 



menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20 IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

09.35 – 10.55 Mengajar di kelas VII A Mengajar di kelas VII A dengan materi ulangan 

harian 1. 

11.00 – 12.30 Seleksi lombaalih aksara Jawa Menyeleksi siswa yang layak untuk mengikuti 

lomba alih aksara di tingkat Kabupaten Bantul. 

13.00 – 20.00 Pendampingan pawai Tonti di 

Lapangan Trirenggo hingga Masjid 

Agung Bantul 

Mendampingi dan menyediakan konsumsi 

untuk pasukan pawai Tonti SMP Negeri 1 

Piyungan di Lapangan Trirenggo hingga Masjid 

Agung Bantul. 

35.  Jum’at, 19 Agustus 2016 06.15– 07. 00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.30 Evalusi seleksi peserta lomba alih 

aksara Jawa  

Berkoordinasi dengan guru tentang siswa yang 

lolos seleksi untuk mengikuti lomba alih aksara 

Jawa. 

09.00 - 11.00 Mengoreksi ulangan harian Mengoreksi ulangan harian kelas VII A. 

36.  Senin, 22 Agustus 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 



menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.00 Upacara bendera hari Senin Seluruh anggota PPL UNY mengikuti upacara 

hari Senin dengan khidmat dan upacara berjalan 

dengan lancar serta peserta upacara mengikuti 

dengan khidmat. 

08.00 – 08.30  Piket base camp PPL  Membersihkan basecamp PPL dan menata 

meja-kursi.  

09.35 – 10.55 Mendampingi mengajar di kelas 

VIII F 

Mendampingi mengajar bahasa Jawa di kelas 

VIII F. 

11.10 – 12.30 Mengajar di kelas VIII H  Mengajar di kelas VIII H dengan materi undha-

usuk basa 

37. Selasa, 23 Agustus 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

09.35 – 10.55 Mendampingi mengajar di kelas 

VII B  

Mendampingi mengajar di kelas VII B dengan 

materi unggah-ungguh pamitan 

11.00 – 11.30 Konsultasi dengan guru 

pembimbing  

Konsultasi dengan guru tentang RPP dan materi 

yang akan disampaikan dalam pertemuan 

selanjutnya di kelas VII. 



38.  Rabu, 24 Agustus 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

08.00 – 11.00  Membuat RPP  Menyusun RPP kelas VII untuk pertemuan hari 

Kamis tentang unggah-ungguh pamitan. 

11.10 – 12.30  Menggantikan guru mengajar di 

kelas IX H 

Menggantikan guru mengajar karena guru 

pengampu sedang sakit. Mengajar di kelas IX H 

dengan materi pranatacara. 

40.  Kamis, 25 Agustus 2016 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S)  Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

07.20 – 08.00  Membantu guru mencari materi 

tentang Bebasan dan Paribasan 

Membantu guru mencari materi tentang 

Bebasan dan Paribasa serta membuat media 

pembelajaran. 

  08.00 – 09.00  Membantu administrasi guru Membuat prota dan prosem serta  mencetaknya 



membuat Prota dan Prosem  untuk diberikan kepada guru pembimbing 

09.00 – 12.00 Mengoreksi tugas kelas VII A Mengoreksi tugas iswa kelas VII A. 

41.  Jum’at, 26 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.00  Mencari materi untuk membuat 

RPP  

Mencari materi untuk membuat RPP Kelas VIII 

tentang pawarta basa Jawa  

08.00 – 11.00  Membuat RPP kelas VIII tentang 

Pawarta Basa Jawa  

Membuat RPP Kelas VIII A dengan materi 

tentang pawarta basa Jawa. 

42.  Senin, 29 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.00  Upacara bendera hari Senin  Seluruh anggota PPL UNY mengikuti upacara 

hari Senin dengan khidmat dan upacara berjalan 

dengan lancar serta peserta upacara mengikuti 

dengan khidmat. 

08.00 – 08.30  Piket base camp PPL  Membersihkan ruangan dan menata meja-kursi 

base camp PPL UNY.  

09.35 – 10.55 Mendampingi mengajar di kelas 

VIII F  

Mendampingi mengajar di kelas VIII F dengan 

materi pawarta basa Jawa. 

11.10 – 12.30  Mengajar di kelas VIII H dengan Mengajar di kelas VIII H dengan materi 



materi Pawarta Basa Jawa Pawarta Basa Jawa 

43.  Selasa, 30 Agustus 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an)  Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

07.20 – 08.40  Mengoreksi ulangan harian kelas 

VIII E 

Mengoreksi ulangan harian 1 kelas VIII E. 

08.40 – 10.15  Menunggu dan memberikan tugas 

IPS kelas VII C 

Menggantikan guru IPS yang sedang tugas 

MGMP dengan memberikan tugas untuk siswa 

kelas VII C. 

10.15 – 10.55 Menunggu dan memberikan tugas 

IPS kelas VII D 

Menggantikan guru IPS yang sedang tugas 

MGMP dengan memberikan tugas untuk siswa 

kelas VII D. 

11.10 – 12.30  Menunggu dan memberikan tugas 

IPS kelas VII B 

Menggantikan guru IPS yang sedang tugas 

MGMP dengan memberikan tugas untuk siswa 

kelas VII B. 

44.  Rabu, 31 Agustus 2016  06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 



  07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

07.20 – 08.00  Merekap nilai ulangan harian kelas 

VIII E  

Merekap nilai ulangan harian kelas VIII E 

untuk diserahkan kepada guru pembimbing. 

10.15 – 12.30  Menggantikan guru dan 

memberikan  tugas Seni Budaya di 

kelas VII H 

Menggantikan guru Seni Budaya karena sedang 

ada tugas workshop dan memberikan  tugas 

menggambar ragam hias di kelas VII H. 

45. Kamis, 01 September 

2016 

06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

07.20 – 09.20  Menggantikan guru dan 

memberikan tugas Seni Budaya di 

kelas VII D  

Menggantikan guru Seni Budaya karena sedang 

ada tugas workshop dan memberikan  tugas 

menggambar ragam hias di kelas VII D. 

09.35 – 10.55 Mengajar di kelas VII A  Mengajar di kelas VII A dengan materi 

Paribasan lan  Bebasan 

10.55 – 12.30  Mengoreksi tugas siswa kelas VII 

A 

Mengoreksi tugas siswa kelas VII A dan 

merekap nilai tugas ke dalam daftar nilai. 

46.  Jum’at, 02 September 06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S)  Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 



2016 salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

08.00 – 11.00 Mengerjakan laporan PPL Mengerjakan laporan PPL UNY di SMP Negeri 

1 Piyungan dengan membuat catatan harian. 

47.  Senin, 05 September 2016 06.15 – 07.00 Piket Salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 08.00 Upacara bendera hari Senin  Seluruh anggota PPL UNY mengikuti upacara 

hari Senin dengan khidmat dan upacara berjalan 

dengan lancar serta peserta upacara mengikuti 

dengan khidmat. 

08.00 – 08.30 Piket base camp PPL Membersihkan ruangan base camp dan menata 

meja-kursi. 

08.30 – 09.30 Membuat RPP Membuat RPP untuk laporan PPL 

09.35 – 10.55  Mendampingi mengajar di kelas 

VIII F 

Mendampingi mengajar di kelas VIII F dengan 

materi membuat berita berbahasa Jawa 

11.10 – 12.30 Mengajar di kelas VIII H  Mengajar di kelas VIII H dengan materi 

membuat berita berbahasa Jawa 

48. Selasa, 06 September 

2016 

06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 



menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20 IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

07.20 – 08.40 Menggantikan mengajar di kelas IX 

G 

Mengajar di kelas IX G materi wangsalan 

karena menggantikan guru yang sedang sakit. 

  09.35 – 10.55 Mendampingi mengajar di kelas 

VII B  

Mendampingi mengajar di kelas VII B materi 

mengerjakan uji kompetensi 1 sebagai nilai 

tugas. 

11.10 – 12.30  Mengerjakan laporan Mengerjakan laporan mengerjakan Bab 1 

49. Rabu, 07 September 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20 IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

07.20 – 08.40  Menggantikan  mengajar di kelas 

IX C  

Mengajar di kelas IX C materi wangsalan 

dikarenakan guru sedang sakit 

08.40 – 09.20 Menggantikan guru IPA mengajar 

di kelas VIII E  

Menggantikan guru IPA mengajar di kelas VIII 

E dan menunggu ulangan harian  

09.35 – 10.55 Mengajar di kelas VIII B  Menggantikan guru bahasa Jawa mengajar di 

kelas VIII B karena guru sedang Diklat . 



Mengajar materi pawarta basa Jawa. 

  11.10 – 12.30 Menggantikan mengajar di kelas 

VIII D  

Menggantikan guru bahasa Jawa mengajar di 

kelas VIII B karena guru sedang Diklat . 

Mengajar materi pawarta basa Jawa. 

13.00 – 15.00 Survey Jalur untuk Jalan sehat  Mencari rute untuk kegiatan jalan sehat dalam 

rangka Haornas dengan cara melakukan survey 

jalan dan rute. 

50. Kamis, 08 September 

2016 

06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20 IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

08.00 – 09.00 Merekap nilai siswa kelas VIII  Merekapitulasi nilai siswa kelas VIII untuk 

diserahkan ke guru 

09.35 – 10.55 Mengajar di kelas VII A  Mengajar di kelas VII A dengan materi uji 

kompetensi 1 sebagai nilai tugas  

11.10 – 12.30 Menggantikan mengajar di kelas 

VIII C 

Menggantikan guru mengajar di kelas VIII C 

karena guru sedang Diklat. Mengajar dengan 

materi pawarta basa Jawa. 

13.00 – 15.30 Membuat  pos-pos untuk rute jalan 

sehat 

Membentuk pos-pos di tempat-tempat yang di 

gunakan untuk rute jalan sehat. 



51. Jumat, 09 September 

2016 

06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.30 Persiapan jalan  sehat  Mengkondisikan siswa dengan mendaftar 

nama-nama siswa yang membawa kado silang.  

07.30 – 11.30 Jalan sehat dan pembagian 

doorprize 

Kegiatan jalan sehat dalam rangka 

memperingati Hari Olahraga Nasional dengan 

mengelilingi lingkungan sekitar SMP N 1 

Piyungan dan pembagian doorprize serta kado 

silang. Selain itu, hiburan diisi oleh siswa-siswi 

SMP N 1 Piyungan dan mahasiswa PPL UNY. 

52. Selasa, 13 September 

2016 

06.15 – 07.00  Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus Al- Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

08.00 – 11.00 Mengerjakan laporan PPL Mengerjakan laporan individu PPL UNY 2016 

di SMP Negeri 1 Piyungan. 

53. Rabu, 14 September 2016 06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 



menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20 IMTAQ (Tadarus Al-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

08.00 – 11.00  Mengerjakan laporan PPL  Mengerjakan laporan individu PPL UNY 2016 

di SMP Negeri 1 Piyungan. 

54.  Kamis, 15 September 

2016 

06.15 – 07.00 Piket salaman (5 S) Mahasiswa PPL UNY melaksanakan piket 

salaman atau jabat tangan pada pagi hari untuk 

menyambut siswa yang datang sehingga 

menambah keakraban dengan siswa. 

07.00 – 07.20  IMTAQ (Tadarus AL-Qur’an) Membaca Al-Qur’an selama 20 menit yang 

dipimpin oleh salah satu siswa dan diikuti oleh 

seluruh warga sekolah yang beragama Islam. 

07.00 – 08.00  Menyiapkan ruang Kepala Sekolah 

untuk penarikan mahasiswa PPL 

UNY  

Menata ruang Kepala Sekolah untuk penarikan 

mahasiswa PPL UNY dan menata meja-kursi. 

09.00 – 10.00 Penarikan mahasiswa PPL UNY 

oleh Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL). 

Penarikan mahasiswa PPL UNY oleh Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL). Kegiatan 

dilaksanakan di ruang Kepala Sekolah dan 

dihadiri oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala 

Sekolah, guru pamong mata pelajaran, dan 

seluruh mahasiswa anggota PPL UNY 2016 di 



SMP Negeri 1 Piyungan. 

 

Yogyakarta, 17 September 2016 

 

 


