
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL 

Tahun 2016 

 

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Purworejo      Nama  : Bulan Arti Rizki 

Alamat  : Jalan Tentara Pelajar No. 55 Purworejo    NIM  : 13203244003 

Guru Pembimbing : Umi Ambarwati, S.Pd.      Fak/Jur : FBS/Pendidikan Bahasa Jerman 

            DPL  : Akbar Kuntardi Setiawan, M.Hum. 

 

Minggu ke-  Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah; 

konsultasi dengan guru pembimbing 

Mengenal guru-guru, karyawan, dan 

lingkungan sekolah 

  

2 Konsultasi dengan guru pembimbing; 

piket; 

membantu persiapan akreditasi; 

penyerahan bantuan becana ke SD Kemiri; 

observasi kelas; 

mengumpulkan bahan ajar dan membuat media 

pembelajaran; 

Membantu merapikan berkas-berkas 

akreditasi; 

menyerahkan bantuan secara langsung ke 

SD Kemiri dari para alumni SMA 1; 

mengajar pertama di kelas X MIA 6 dan 

X MIA 8 terlaksana dengan baik, seluruh 

  



praktik mengajar; 

kerja bakti membersihkan sekolah 

peserta didik antusias mengikuti 

pembelajaran; 

kerja bakti melibatkan seluruh warga 

sekolah 

3 Praktik mengajar; 

piket; 

konsultasi dengan guru pembimbing; 

mengumpulkan bahan ajar dan membuat media 

pembelajaran 

Praktik mengajar kedua di kelas X MIA 6 

dan X MIA 8, terlaksana dengan baik; 

mengajar insidental di kelas X IIS 1, 

menggantikan rekan PPL Bahasa Jerman 

yang berhalangan hadir. 

  

4 Konsultasi dengan guru pembimbing; 

praktik mengajar; 

piket; 

membantu persiapan akreditasi; 

mengumpulkan bahan ajar, membuat media 

pembelajaran 

Praktik mengajar ketiga di kelas X MIA 

6 dan X MIA 8, terlaksana dengan baik 

 

  

5 Praktik mengajar; 

piket; 

perayaan kemerdekaan RI; 

membantu persiapan karnaval 17 Agustus; 

Big Camp (kemah pramuka kelas X) 

Mengajar tambahan di kelas XI IBB.  

Upacara dan perayaan HUT RI ke-71; 

membantu membuat kostum untuk lomba 

karnaval 17 Agustus; 

kemah pramuka peserta didik baru 

  



6 Praktik mengajar; 

piket; 

membantu persiapan akreditasi; 

mengumpulkan bahan ajar dan membuat media 

pembelajaran 

Praktik mengajar keempat di kelas X 

MIA 6 dan X MIA 8, terlaksana dengan 

baik; 

Mengajar tambahan di kelas XI IBB; 

  

7 Konsultasi dengan guru pembimbing; 

praktik mengajar; 

piket; 

membantu persiapan akreditasi; 

menjaga stand SMA 1 pada acara Lustrum 

SMPN 2 Purworejo; 

mengumpulkan bahan ajar dan membuat media 

pembelajaran; 

merapikan etalase-etalase berisi pajangan dan 

berbagai karya sert kerajinan tangan peserta 

didik; 

merapikan piala-piala 

Stand SMA 1 menampilkan karya-karya 

dan prestasi peserta didik SMA 1; 

Masuk di kelas X MIA 8. 

  

8 Konsultasi dengan guru pembimbing; 

praktik mengajar; 

piket; 

Mengajar dan berpamitan di kelas XI 

IBB. 

  



mengumpulkan bahan ajar dan membuat media 

pembelajaran 

9 Praktik mengajar; 

piket; 

persiapan acara penarikan PPL; 

acara penarikan PPL  

Mengajar dan berpamitan dengan kelas 

XII IBB; 

berpamitan dengan kelas X MIA 6 dan 8; 

Acara penarikan mahasiswa PPL 

dilaksanakan di lobi SMA 1 pada hari 

rabu 14 September 2016 pukul 8.30-

selesai. 

  

 


