
LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 1 

Tanggal  : 2-7 Agustus 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 



6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Observasi sistem pembelajaran, keadaan, kendala serta permasalahan SDN Utama 3 kemudian menyusun program kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di SDN Utama 3. Kegiatan yang dilaksanakan di minggu pertama kebanyakan 

adalah observasi dan lebih ke pengenalan sekolah itu sendiri. DPL dan mahasiswa melakukan observasi untuk mengetahui apa 

yang menjadi kebutuhan dan permasalahan di sekolah. Setelah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, hambatan, atau pun 

permasalahan di sekolah, kami bersama-sama menyusun rancangan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.Pada 

minggu ini, kami melakukan kegiatan observasi untuk lebih mengenal dan mengetahui seluk beluk SDN Utama 3 dimulai dari 

sistem pembelajaraan, keadaan, kendala, serta permasalahan di SDN Utama 3. Sarana dan prasarana yang terdapat di SD Negeri 

Utama 3 bisa dibilang cukup terbatas namun terbilang masih cukup memadai dan layak. Kurikulum yang digunakan merupakan 

kurikulum 2013 yang diringkas. Sekolah ini menggunakan PJJ karena masih di tengah pandemi. Terbatasnya media pendukung 

seperti gawai dan internet, menghambat siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Latar belakang keluarga siswa yang 

berasal dari ekonomi menengah ke bawah menjadi faktornya. Beberapa siswa tidak memiliki gawai dan internet atau memiliki 

gawai namun gawai tersebut dibawa oleh orang tuanya yang bekerja. Selain itu, kurangnya pendampingan dari orang tua juga 

membuat para siswa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan 

  

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hambatan yang di hadapi saat melakukan observasi ialah terbatasnya waktu untuk bertemu dengan beberapa guru, mahasiswa 

membutuhkan informasi lebih untuk keberlanjutan program kerja yang akan kami susun. Namun, karena PPKM terus diperpanjang 

maka mereka tidak dapat bertemu dengan beberapa guru. Mengatasi hal tersebut, DPL  berinisiatif mengadakan pertemuan 

melalui zoom meeting. Walaupun tidak secara langsung, sehingga mahasiswa tetap mendapatkan data dan informasi yang 

dibutuhkan. Tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan di sekolah adalah dengan membuat solusi serta menawarkan 

beberapa program kerja yang diharapkan dapat membantu permasalahan yang ada di SDN Utama 3. Program kerja tersebut di 

antaranya adalah, masing-masing dari mahasiswa turut membantu para guru di setiap kelas 

 



Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.  

 

 

 Cimahi, 7 Agustus 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

      NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 2 

Tanggal  : 9-14 Agustus 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 



6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa membantu pembelajaran dan pengajaran di setiap kelas, serta pembahasan lanjutan program kerja yang sudah 

dirancang. Setelah berdiskusi, masing-masing dari mahasiswa bertanggung jawab memegang kelas yang sudah dipilih. Kegiatan 

pembelajaran sudah dimulai dari minggu ini, mahasiswa mulai memberikan materi pembelajaran terhadap siswa dan siswi SDN 

Utama. Mahasisiswa  mulai memberikan sosialisasi serta arahan pada beberapa guru yang kurang cakap dalam teknologi. 

Berhubung beberapa hari lagi hari kemerdekaan, mahasiswa diarahkan untuk  merancang suatu program dalam rangka 

memeriahkan hari kemerdekaan. Mahasiswa berinsiatif untuk membuat suatu perlombaan. Mahasiswa juga diberi saran untuk 

membuat perlombaan yang melatih siswa tingkat atas dalam IPA dan Matematika, karena di bulan september beberapa siswa 

terpilih untuk mengikuti lomba KSN. 

Hasil kegiatan pada minggu kedua, mahasiswa sudah menjalankan pembelajaran sesuai dengan arahan DPL dan Guru Pamong. 

Sejauh ini pembelajaran berjalan dengan cukup baik. Beberapa siswa juga antusias untuk mengikuti pembelajaran, tetapi tetap  

saja ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran. Meskipun begitu mahasiswa diarahkan untuk tetap semangat dan tetap 

melaksanakakan kegiatan pembelajaran. Selain itu, mahasiswa membuat rencana perlombaan dan menyusun jenis lomba apa 

saja yang akan diadakan, menyusun RAB, serta menyusun bagaimana teknik pelaksanaan kegiatan tersebut. 

  

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hambatan yang di hadapi mahasiswa sejauh ini ada beberapa orang tua siswa yang kurang setuju dengan pembiasaan mengisi 

absen melalui google form. Pembelajaran daring itu sendiri menjadi hambatan bagi mahasiswa. Mahasiswa juga mendapat 

hambatan dalam merancang bagaimana teknis perlombaan karena kami bingung apakah PPKM akan diperpanjang atau tidak. 

Tindak lanjut dari permasalahan di atas  maka kami DPL dan mahasiswa memberikan beberapa opsi untuk orang tua siswa yang 

tidak setuju dengan mengisi absen melalui google form. Namun, setelah meminta saran dari guru pamong dan pihak sekolah kami 

disarankan untuk tetap melanjutkan dan membiasakan pengisian absen melalui google form. Agar terbentuknya pembiasaan 

karena di SDN Utama 3 ini kurang menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Untuk perlombaan kami disarankan untuk 



sebagian diadakan melalui daring dan sebagian luring. Untuk perlombaan latihan soal KSN MTK dan IPA disarankan untuk 

diadakan di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat 

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 14 Agustus 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

      NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 3 

Tanggal  : 16-21 Agustus 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 



6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas, mengadakan kegiatan perlombaan memeriahkan kemerdekaan, 

membantu dan membimbing siswa yang akan mengikuti KSN. Pada minggu ini, mahasiswa tetap membantu guru di setiap kelas. 

Dikarenakan PPKM masih diberlakukan, jadi pembelajaran tetap dilakukan secara daring dan itu pun hanya melalui aplikasi 

whatsapp saja. Untuk kegiatan perlombaan yang telah di rencanakan, setelah melalui diskusi dengan pihak sekolah maka kami 

memutuskan untuk mengadakan beberapa perlombaan, untuk kelas rendah yaitu kelas 1, 2, 3  mengadakan lomba menyanyi dan 

mewarnai. Sedangkan untuk kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, 6  mengadakan lomba membaca puisi, menggambar+story telling dan 

lomba MIPA. Mahasiswa  memutuskan untuk melaksanakan kegiatan seminggu lebih awal dari yang kami rencanakan yaitu 

tanggal 21 Agustus, karena khawatir momentum dari kemerdekaan itu sendiri akan hilang jika diadakan di akhir bulan. Mahasiswa  

mendampingi serta membimbing siswa yang akan mengikuti KSN di bulan September. Untuk kegiatan perlombaan yang 

direncanakan, dimulai dari persiapan hingga hari H tidak ada masalah. Namun, mahasiswa dan pihak sekolah akhirnya 

memutuskan lomba MIPA untuk ditiadakan, karena kurangnya peminat bahkan tidak ada peminat sama sekali. Untuk lomba 

lainnya berjalan lancar, lebih dari 30 lebih peminat. Untuk siswa yang akan mengikuti KSN, mahasiswa memberikan latihan soal 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tersebut, namun setelah saya lihat hasilnya ternyata siswa yang mengikuti 

KSN IPA masih kurang menguasai dan memahami materi. Bahkan, untuk soal menghitung di IPA dia masih tidak tahu bagaimana 

cara mengerjakannya  

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hambatan yang mahasiswa hadapi sejauh ini dari dampak si pandemi itu sendiri. Dikarenakan siswa sudah sangat lama berdiam 

di rumah, maka semangat belajar nya pun menurun. Tidak hanya semangatnya saja, bahkan kemampuannya juga. Mungkin 

alasan mengapa rendahnya peminat lomba MIPA karena siswa merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya. Ditambah 

mungkin selama pembelajaran daring pun siswa mengandalkan orang tua bahkan dari internet. Jadi ketika dihadapkan dengan 

suatu ujian atau pun kompetisi siswa merasa tidak mampu dan tidak percaya diri.  Untuk siswa yang mengikuti KSN 

permasalahannya ada di pendalaman materi serta pemahaman.   



Tindak lanjut dari masalah kurangnya peminat lomba MIPA dan kurangnya semangat belajar siswa adalah mahasiswa dan pihak 

sekolah memutuskan untuk meniadakan lomba tersebut, kami berencana untuk menggantinya dengan kegiatan belajar sambil 

bermain. Untuk lebih jelasnya lagi kami masih belum tergambar. Namun, yang pasti kami masih akan terus berusaha untuk 

meningkatkan literasi dan numerasi tentunya dengan cara yang menyenangkan dan disukai oleh siswa. Untuk pemantapan siswa 

yang akan mengikuti KSN, rencananya akan diberikan latihan soal setiap hari, namun tidak dalam jumlah yang banyak. Misalnya 

siswa di beri 5 soal namun memastikan apakah sudah paham betul dengan soal yang diberikan. Jika ada kemajuan maka 

keesokan harinya akan bertambah menjadi 10 soal. Rencananya mahasiswa akan membimbing secara luring seminggu dua 

sampai tiga kali, namun jika sudah mendekati H-7 atau H-14 KSN siswa diminta untuk setiap hari datang ke sekolah supaya 

diberikan program pemantapan 

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 21 Agustus 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

      NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 4 

Tanggal  : 23-28 Agustus 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 



6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa melaksanakan kegiatan  pembelajaran di kelas, membagikan hadiah untuk siswa yang memenangkan lomba, 

membantu dan membimbing siswa yang akan mengikuti KSN, mendampingi siswa simulasi AKM. Untuk pembelajaran daring dan 

penugasan melalui aplikasi whatsapp group berjalan lancar dan tidak ada masalah. Namun, tetap saja ada siswa yang terlambat 

mengumpulkan tugas. Bahkan, ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau biasanya mengumpulkan tugas keesokan harinya. 

Saat pembelajaran daring melalui zoom, kegiatan berjalan dengan sangat baik, siswa terlihat lebih semangat dan lebih memahami 

materi yang disampaikan. Pendampingan simulasi AKM pun berjalan dengan lancar, beberapa siswa bahkan sudah paham betul 

bagaimana pengoperasian laptop atau komputer itu sendiri. Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa sudah bisa 

mengoperasikan laptop, kemudian mengajarkan bagaimana cara mengerjakan soal di web pusmenjar.go.id/akm, mengenali tipe-

tipe soal yang harus dikerjakan, dsb. Mahasiswa juga  mendampingi serta memberikan latihan pada salah satu siswa dari kelas 5 

yang mengikuti KSN IPA.  

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hambatan yang mahasiswa hadapi di minggu ini dalam pembelajaran daring sepertinya tidak ada hambatan yang berarti. Begitu 

pun dengan pembelajaran melalui zoom dengan guru pamong tidak ada hambatan berarti, namun memang ada beberapa siswa 

yang mungkin tidak mendapat sinyal yang bagus sehingga menimbulkan suara yang berisik cukup mengganggu pembelajaran. 

Namun, hal tersebut langsung dapat diatasi dengan baik. Siswa yang melakukan simulasi dengan saya tidak mengalami kesulitan, 

kebanyakan sudah mengerti bagaimana pengoperasian komputer atau laptop. Namun, memang ada beberapa siswa yang masih 

belum begitu paham bagaimana cara menggerakan kursor, mengklik jawaban. Untuk siswa yang belum begitu paham diberikan 

pemahaman secara perlahan agar mudah dimengerti agar nantinya saat AKM tidak mengalami kesulitan. Hambatan yang 

mahasiswa temui kita mendampingi siswa yang akan mengikuti KSN adalah waktu. Ternyata banyak materi yang masih belum 

dimengerti sedangkan waktu KSN sebentar lagi. Tindak lanjut dari masalah siswa yang akan mengikuti KSN mau tidak mau 

nantinya setiap hari mahasiswa harus memberikan  latihan soal serta materi yang memang belum dimengerti oleh siswa. Bahkan, 

siswa tersebut mungkin diharuskan untuk setiap hari datang ke sekolah untuk bisa lebih memahami dan dapat langsung bertanya 



mengenai apa yang memang belum dimengerti. Walaupun waktunya sebentar lagi tetapi mahasiswa dan pihak sekolah selalu 

mengusahakan semoga seluruh materi dapat tersampaikan dan siswanya pun bisa mengikuti dan memahami dengan baik 

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 28 Agustus 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

      NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 5 

Tanggal  : 30 Agustus-4 September 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 



6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas, membantu dan merapikan administrasi di perpustakaan, membantu 

guru mempersiapkan persiapan untuk pembelajaran tatap muka, membantu dan membimbing siswa yang akan mengikuti KSN, 

mendampingi siswa simulasi AKM. Hasil dari rapat yang diadakan, PTM ini merupakan PTM transisi. Dimulai dari tanggal 6 

September-30 September 2021. Jika pelaksanaan pembelajaran berjalan lancar dan tingkat penyebaran covid tidak meningkat, 

maka akan diadakan tahap kedua pada tanggal 2 Oktober-30 Oktober. Untuk jadwal PTM tingkat SD hari Selasa, Kamis, dan 

Sabtu. Hal-hal yang diperlukan untuk persiapan PTM di SDN Utama 3 dimulai dari sarana prasarana, yaitu hand sanitizer, masker, 

disinfektan, dan handgun untuk mengecek suhu. Dari pihak sekolah, meminta bantuan mahasiswa kampus mengajar untuk 

menjadi satgas selama PTM nanti. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp group berjalan lancar dan 

tidak ada masalah. Selain itu mahasiswa juga turut membantu membereskan perpustakaan serta  mendata buku tema serta 

membantu merapikan tempat penyimpanan bukunya  

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hambatan yang kami hadapi adalah jadwal PTM dengan jadwal kuliah yang bertabrakan, dikarenakan mulai bulan September ini  

mahasiswa udah mulai memasuki perkuliahan. mahasiswa harus menyesuaikan jadwal dengan jadwal PTM di sekolah, tidak ada 

hambatan dalam pembelajaran daring minggi ini. Siswa yang melakukan simulasi dengan mahasiswa tidak mengalami kesulitan, 

kebanyakan sudah mengerti bagaimana pengoperasian komputer atau laptop. Namun, memang ada beberapa siswa yang masih 

belum begitu paham bagaimana cara menggerakan kursor, mengklik jawaban. Untuk siswa yang belum begitu paham diberikan 

pemahaman secara perlahan agar mudah dimengerti agar nantinya saat AKM tidak mengalami kesulitan. Hambatan yang 

mahasiswa temui kita mendampingi siswa yang akan mengikuti KSN adalah waktu. Ternyata banyak materi yang masih belum 

dimengerti sedangkan waktu KSN sebentar lagi.  

Tindak lanjut dari masalah penyesuaian jadwal kuliah dengan jadwal PTM di sekolah, saya darankan mahasiswa untuk berbicara 

dengan pihak sekolah maupun dengan pihak kampus. Semoga saja pihak kampus akan melonggarkan aturannya untuk para 

mahasiswa yang sedang mengikuti program kampus mengajar ini. Untuk siswa yang akan mengikuti KSN mau tidak mau nantinya 

setiap hari akan diberikan latihan soal serta materi yang memang belum dimengerti oleh siswa. Bahkan, siswa tersebut mungkin 



diharuskan untuk setiap hari datang ke sekolah untuk bisa lebih memahami dan dapat langsung bertanya mengenai apa yang 

memang belum dimengerti. Untuk pendataan dan merapikan perpustakaan, mahasiswa berusaha semaksimal mungkin untuk 

membantu membereskan administrasi di perpustakaan. Mahasiswa juga diarahkan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah 

baik dalam hal pengurusan administrasi, tata letak, serta pendataan kegiatan di perpustakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 4 September 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 6 

Tanggal  : 6-11 September 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 



3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas, membantu dan merapikan administrasi di perpustakaan, membantu 

guru dan sekolah dengan menjadi satgas, membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas, 

membantu dan membimbing siswa yang akan mengikuti KSN 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hambatan yang mahasiswa hadapi masih mengenai jadwal PTM dengan jadwal kuliah yang bertabrakan, dikarenakan mulai bulan 

September ini mahasiswa sudah mulai memasuki perkuliahan. Mahasiswa harus menyesuaikan jadwal dengan jadwal PTM di 

sekolah,Tindak lanjut dari masalah penyesuaian jadwal kuliah dengan jadwal PTM di sekolah, maahsiswa diarahkan untuk  

berkoordinasi  dengan pihak sekolah maupun dengan pihak kampus. Pihak kampus sudah melonggarkan aturannya untuk 

mahasiswa yang sedang mengikuti program kampus mengajar. Sedangkan untuk siswa yang akan mengikuti KSN setiap hari nya 

akan diberikan latihan soal serta materi yang memang belum dimengerti oleh siswa. Bahkan, siswa tersebut diharuskan untuk 

setiap hari datang ke sekolah suoaya bisa lebih memahami dan dapat langsung bertanya mengenai apa yang memang belum 

dimengerti.  

. 



Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 11 September 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 7 

Tanggal  : 13-18 September 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 



6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu dan merapikan administrasi di 

perpustakaan, membantu guru dan sekolah dengan menjadi satgas, membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam 

pembelajaran di kelas. Seperti minggu-minggu sebelumnya untuk hari hari selain jadwal PTM, pembelajaran daring tetap berjalan 

seperti biasa. Pada minggu ini pun, mahasiswa membantu guru melaksanakan pembelajaran secara luring. Mahasiswa  

ditugaskan untuk menjadi petugas kesehatan di sekolah. Untuk PTM tingkat SD dijadwalkan pada setiap hari selasa, kamis, dan 

sabtu. Untuk kelas 1, 2, dan 3 masuk pukul 07.00-09.30. Untuk kelas 4, 5, dan 6 masuk pukul 07.00-10.00. Hari selasa jadwal 

untuk kelas 1 dan 4, hari kamis untuk kelas 2 dan 5, dan hari sabtu untuk kelas 3 dan 6. Pelaksanaan pembelajaran ini menerapkan 

protokol kesehatan yang sangat ketat, pihak sekolah meminta mahasiswa untuk menjadi satgas. Untuk alur masuk dan keluar nya 

pun sudah diatur sedemikian rupa. Untuk masuk ke kelas siswa harus dicek suhu badannya terlebih dahulu, kemudian siswa 

diarahkan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Untuk keluar nya pun tidak boleh berkerumun, siswa dipulangkan 

secara bergantian. Bahkan untuk kelas bawah itu jadwal pulangnya lebih cepat 30 menit dibanding kelas atas. Hal ini menghindari 

berkerumun tadi. Mahasiswa  juga diminta untuk membantu pembelajaran di kelas, untuk kelas nya disesuaikan dengan kelas 

yang sebelumnya sudah ditentukan. Untuk kelanjutan merapikan dan mendata buku di perpustakaan masih dalam tahap diskusi 

bersama teman-teman yang lain. 

Untuk hasil kegiatan di minggu kedua pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada hambatan, 

siswa juga mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Siswa mengaku sangat senang dengan pembelajaran tatap muka ini, 

karena siswa sudah merasa bosan dengan pembelajaran daring. Sejauh ini pun tingkat covid tidak menunjukkan tanda-tanda 

kenaikan, mahasiswa dan pihak sekolah berharap keadaan ini akan terus membaik sehingga pembelajaran tatap muka 

sepenuhnya dapat terlaksana dengan maksimal. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp group 

berjalan lancar dan tidak ada masalah. Namun, tetap saja ada siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Bahkan, ada siswa 

yang tidak mengumpulkan tugas atau biasanya mengumpulkan tugas keesokan harinya. Untuk kegiatan merapikan buku di 

perpustakaan mahasiswa mulai  dengan mendata dan menempelkan stiker di buku yang belum terdata berjalan dengan cukup 

baik. 

 



C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Untuk Pembelajaran tatap muka di minggu kedua ini  tidak ada hambatan yang berarti, untuk jadwal PTM pun sudah disesuaikan 

dengan masing-masing jadwal kami. Dalam pembelajaran daring di minggu ini pun sepertinya tidak ada hambatan apapun. Tindak  

lanjut dari program yang sudah berjalan untuk saat ini mahasiswa berusaha membantu semaksimal mungkin, baik dalam 

pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka. Untuk pendataan dan merapikan perpustakaan, mahasiswa berusaha 

semaksimal mungkin untuk membantu dengan baik. Mahasiswa diarahkan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah baik dalam 

hal administrasi maupun tata letak, pendataan dsb. Untuk program selanjutnya mahasiswa berencana untuk membicarakan dan 

merancang program mengenai literasi numerasi, karena sampai saat ini program tersebut masih belum berjalan dengan baik.  

 

 

 

. 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 18 September 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 8 

Tanggal  : 20-25 September 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 



Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu dan merapikan administrasi di 

perpustakaan, membantu guru dan sekolah dengan menjadi satgas, membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam 

pembelajaran di kelas. 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Untuk Pembelajaran tatap muka di minggu ketiga ini tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk kegiatan belajar mengajar di 

kelas masih ada siswa yang kaku dan kurang dapat mengekspresikan diri. Mahasiswa diarahkan untuk dapat mengatasinya  

dengan berusaha membuat kelas terasa nyaman dan menyenangkan dengan menerapkan belajar sambil bermain. Sejauh ini 

metode ini berhasil membuat siswa merasa nyaman dalam mengekspresikan dirinya di kelas. Dalam pembelajaran daring di 

minggu ini pun tidak ada hambatan tetapi mahasiswa merasa ada hambatan dalam melaksanakan program literasi numerasi, 

Mahasiswa terlalu fokus membantu administrasi dan pembelajaran daring serta pembelajaran tatap muka dan kurang 

memperhatikan program literasi numerasi. Saya arahkan mahasiswa untuk membicarakan rencana apa yang akan lakukan 

mahasiswa  untuk meningkatkan literasi numerasi di SDN Utama 3 tersebut..  

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 25 September 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 9 

Tanggal  : 27 September-2 Oktober 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 



Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu dan merapikan administrasi di perpustakaan, 

membantu guru dan sekolah dengan menjadi satgas, membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran 

di kelas, mendampingi siswa kelas 1 PTS. 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Untuk hasil kegiatan di minggu ini pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada hambatan, siswa 

juga mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kegiatan pembelajaran di kelas pun berjalan dengan lancar, siswa mungkin 

masih belum terbiasa dengan pembelajaran tatap muka. Karena sudah dua tahun lamanya siswa melaksanakan pembelajaran 

jarak jauh, siswa menjadi kaku dan kurang dapat mengekspresikan diri. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui 

aplikasi whatsapp group berjalan lancar dan tidak ada masalah. Namun, tetap saja ada siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. 

Bahkan, ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau biasanya mengumpulkan tugas keesokan harinya. Untuk mendampingi 

siswa PTS di kelas 1 dan 5 berjalan lancar.    

Untuk Pembelajaran tatap muka di minggu ketiga ini tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk kegiatan belajar mengajar di 

kelas masih ada siswa yang kaku dan kurang dapat mengekspresikan diri. Kegiatan belajar mengajar di kelas masih ada siswa 

yang kaku dan kurang dapat mengekspresikan diri. Mahasiswa diarahkan untuk dapat mengatasinya  dengan berusaha membuat 

kelas terasa nyaman dan menyenangkan dengan menerapkan belajar sambil bermain. Sejauh ini metode ini berhasil membuat 

siswa merasa nyaman dalam mengekspresikan dirinya di kelas. Dalam pembelajaran daring di minggu ini pun tidak ada hambatan 

tetapi mahasiswa merasa ada hambatan dalam melaksanakan program literasi numerasi, Mahasiswa terlalu fokus membantu 

administrasi dan pembelajaran daring serta pembelajaran tatap muka dan kurang memperhatikan program literasi numerasi. Saya 

arahkan mahasiswa untuk membicarakan rencana apa yang akan lakukan mahasiswa  untuk meningkatkan literasi numerasi di 

SDN Utama 3 tersebut. 

 

 

 

 



Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 2 Oktober 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 10 

Tanggal  : 4-9 Oktober 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 



6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan sekolah dengan menjadi satgas, membantu 

guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Merencanakan program literasi dan numerasi. 

 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Untuk hasil kegiatan di minggu ini mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada 

hambatan, siswa juga mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kegiatan pembelajaran di kelas pun berjalan dengan lancar, 

siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp 

group berjalan lancar dan tidak ada masalah. Namun, tetap saja ada siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Bahkan, ada 

siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau biasanya mengumpulkan tugas keesokan harinya. Untuk penilaian ujian PTS pun 

berjalan lancar dengan tidak ada hambatan. Mengenai program literasi numerasi mahasiswa diarahkan untuk menerapkan 

program ini pada beberapa siswa yang memang sangat kurang dalam hal tersebut, serta mengkomunikasikan terlebih dulu dengan 

pihak sekolah 

Tindak lanjut dari program yang sudah berjalan untuk saat ini mahasiswa berusaha membantu semaksimal mungkin, baik dalam 

pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka saya arahkan mahasiswa untuk 

berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk siswa. Untuk pendataan dan merapikan 

perpustakaan, mahasiswa berusaha semaksimal mungkin untuk membantu dengan baik serta berkoordinasi dengan pihak 

sekolah. Untuk selanjutnya mahasiswa berencana untuk membicarakan dan merancang program mengenai literasi numerasi, 

karena sampai saat ini program tersebut masih belum berjalan dengan baik 

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 9 Oktober 2021 

 Pembuat Laporan 



         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 11 

Tanggal  : 11-16 Oktober 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 



Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan sekolah dengan menjadi satgas, 

membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Merencanakan program literasi dan numerasi. 

Melaksanakan pemantapan untuk siswa kelas 5. 

 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Untuk Pembelajaran tatap muka di minggu ini tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk kegiatan belajar mengajar di kelas 

masih ada siswa yang kaku dan kurang dapat mengekspresikan diri. Hal ini diatasi dengan berusaha membuat kelas terasa 

nyaman dan menyenangkan dengan menerapkan belajar sambil bermain, sejauh ini metode ini berhasil membuat siswa merasa 

nyaman dalam mengekspresikan dirinya di kelas. Dalam pembelajaran daring di minggu ini juga tidak hambatan. Mahasiswa 

merasa ada hambatan dalam melaksanakan program literasi numerasi, yaitu takut terjadinya kewalahan. Dua orang dari 

mahasiswa memberikan pemantapan untuk kelas 5, dua orang lagi memegang di kelas 1 yang tentunya jumlah siswa yang kurang 

dalam literasi numerasi masih kurang. Sisanya membantu siswa kelas 2, 3, dan 4. Saya arahkan mahasiswa untuk mencoba 

membicarakan lagi mengenai metode seperti apa yang dapat berjalan maksimal meskipun kekurangan tenaga. Untuk hambatan 

dari pemantapan ada pada siswa nya itu sendiri, karena ada beberapa siswa yang masih kurang dalam konsep numerasi dasar. 

Untuk beberapa siswa ini saya arahkan mahasiswa untuk dapat memberikan pembelajaran yang lebih intensif serta memberikan 

soal latihan.  

Tindak lanjut dari program yang sudah berjalan saat ini mahasiswa diarahkan untuk  berusaha membantu semaksimal mungkin, 

baik dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka mahasiswa  berusaha 

menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk siswa. Untuk pendataan dan merapikan 

perpustakaan, mahasiswa berusaha semaksimal mungkin untuk membantu sekolah dengan baik. Untuk rencana di minggu depan 

mahasiswa  memulai program literasi numerasi. 

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 



 Cimahi, 16 Oktober 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 12 

Tanggal  : 18-23 Oktober 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 



6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan sekolah dengan menjadi satgas, membantu 

guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Melaksanakan program literasi dan numerasi. 

Melaksanakan pemantapan untuk siswa kelas 5. 

. 

 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Untuk Pembelajaran tatap muka di minggu tidak ada hambatan. Namun untuk kegiatan belajar mengajar di kelas masih ada siswa 

yang kaku dan kurang dapat mengekspresikan diri. Hal ini diatasi dengan berusaha membuat kelas terasa nyaman dan 

menyenangkan dengan menerapkan belajar sambil bermain, sejauh ini metode ini berhasil membuat siswa merasa nyaman dalam 

mengekspresikan dirinya di kelas. Dalam pembelajaran daring di minggu ini pun tidak ada hambatan. Mahasiswa  merasa ada 

hambatan dalam melaksanakan program literasi numerasi, karena dikhawatirkan terjadinya kewalahan. Dua orang mahasiswa 

memberikan pemantapan untuk kelas 5, dua orang lagi memegang di kelas 1 yang tentunya jumlah siswa yang kurang dalam 

literasi numerasi masih kurang. Mahasiswa lainnya membantu siswa kelas 2, 3, dan 4.  

Tindak lanjut dari program yang sudah berjalan untuk saat ini mahasiswa diarahkan untuk tetap berusaha membantu semaksimal 

mungkin, baik dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka mahasiswa 

berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk siswa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 23 Oktober 2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 13 

Tanggal  : 25-30 Oktober  2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 



Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan sekolah dengan menjadi satgas, 

membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas, melaksanakan program literasi dan numerasi, 

melaksanakan pemantapan untuk siswa kelas 5, Mendampingi siswa kelas 5 simulasi ANBK di SMPN 9 Cimahi 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Untuk hasil kegiatan di minggu ini pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada hambatan, siswa 

juga mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kegiatan pembelajaran di kelas pun berjalan dengan lancar, siswa sudah terbiasa 

dengan pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp group berjalan lancar dan 

tidak ada masalah. Selain itu juga dilakukan program pendampingan simulasi ANBK siswa kelas 5 di SMPN 9 Cimahi. Kegiatan 

ini berjalan dengan lancar, siswa datang tepat waktu.  Pelaksanaan program peningkatan literasi numerasi untuk beberapa siswa 

pun berjalan dengan lancar 

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 30 Oktober  2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 14 

Tanggal  : 1-6 November 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 

PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

3 1806282 Karen Begaratri √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

4 1902875 Devia Anjani √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 



5 1804238 Indah Sari Putri Suphi √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

6 1903467 Intania Azwa Lestari √  Mahasiswa 
Melaksanakan Tugas 
Dengan Baik 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan sekolah dengan menjadi satgas, 

membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas, melaksanakan program literasi dan numerasi., 

melaksanakan supervisi dengan pihak LPDP 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Untuk hasil kegiatan di minggu ini pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada hambatan, siswa 

juga mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kegiatan pembelajaran di kelas pun berjalan dengan lancar, siswa sudah terbiasa 

dengan pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp group berjalan lancar dan 

tidak ada masalah. Namun, tetap saja ada siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Pelaksanaan program peningkatan literasi 

numerasi untuk beberapa siswa pun berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaan supervisi kemarin dirasa tidak ada hambatan, 

pihak LPDP pun melaksanakan supervisi dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan. 

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 6 November  2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 15 

Tanggal  : 8-13 November 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah Progres Pembimbingan   

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri Progres Pembimbingan   

3 1806282 Karen Begaratri Progres Pembimbingan   

4 1902875 Devia Anjani Progres Pembimbingan   

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi Progres Pembimbingan   

6 1903467 Intania Azwa Lestari Progres Pembimbingan   

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa masih merencanakan untuk membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan 

sekolah dengan menjadi satgas, membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas, 

melaksanakan program literasi dan numerasi.  

 



 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hasil kegiatan di minggu ini mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada 

hambatan. Siswa, mahasiswa, guru dan semua unsur sekolah dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kegiatan 

pembelajaran di kelas pun semoga berjalan dengan lancar.. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp 

group mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada masalah.  

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 13 November  2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 16 

Tanggal  : 15-20 November 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah Progres Pembimbingan   

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri Progres Pembimbingan   

3 1806282 Karen Begaratri Progres Pembimbingan   

4 1902875 Devia Anjani Progres Pembimbingan   

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi Progres Pembimbingan   

6 1903467 Intania Azwa Lestari Progres Pembimbingan   

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa masih merencanakan untuk membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan 

sekolah dengan menjadi satgas, membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas, 

melaksanakan program literasi dan numerasi  



 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hasil kegiatan di minggu ini mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada 

hambatan. Siswa, mahasiswa, guru dan semua unsur sekolah dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kegiatan 

pembelajaran di kelas pun semoga berjalan dengan lancar.. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp 

group mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada masalah.  

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 20 November  2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

  



LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 17 

Tanggal  : 22-27 November 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah Progres Pembimbingan   

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri Progres Pembimbingan   

3 1806282 Karen Begaratri Progres Pembimbingan   

4 1902875 Devia Anjani Progres Pembimbingan   

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi Progres Pembimbingan   

6 1903467 Intania Azwa Lestari Progres Pembimbingan   

 

 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa masih merencanakan untuk membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan 

sekolah dengan menjadi satgas, membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas, 

melaksanakan program literasi dan numerasi.  

 



 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hasil kegiatan di minggu ini mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada 

hambatan. Siswa, mahasiswa, guru dan semua unsur sekolah dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kegiatan 

pembelajaran di kelas pun semoga berjalan dengan lancar.. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp 

group mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada masalah.  

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 27 November  2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 18 

Tanggal  : 29 November 2021-4 Desember 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah Progres Pembimbingan   

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri Progres Pembimbingan   

3 1806282 Karen Begaratri Progres Pembimbingan   

4 1902875 Devia Anjani Progres Pembimbingan   

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi Progres Pembimbingan   

6 1903467 Intania Azwa Lestari Progres Pembimbingan   

 

 

 

 

 



B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa masih merencanakan untuk membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan 

sekolah dengan menjadi satgas, membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas, 

melaksanakan program literasi dan numerasi 

 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hasil kegiatan di minggu ini mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada 

hambatan. Siswa, mahasiswa, guru dan semua unsur sekolah dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kegiatan 

pembelajaran di kelas pun semoga berjalan dengan lancar.. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp 

group mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada masalah.  

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi, 4 Desember  2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 19 

Tanggal  : 6-19 Desember 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah Progres Pembimbingan   

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri Progres Pembimbingan   

3 1806282 Karen Begaratri Progres Pembimbingan   

4 1902875 Devia Anjani Progres Pembimbingan   

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi Progres Pembimbingan   

6 1903467 Intania Azwa Lestari Progres Pembimbingan   

 



 

B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa masih merencanakan untuk membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan 

sekolah dengan menjadi satgas, membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas, 

melaksanakan program literasi dan numerasi 

 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hasil kegiatan di minggu ini mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada 

hambatan. Siswa, mahasiswa, guru dan semua unsur sekolah dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kegiatan 

pembelajaran di kelas pun semoga berjalan dengan lancar.. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp 

group mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada masalah.  

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi,  19 Desember  2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PROGRES PEMBIMBINGAN DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 TAHUN 2021 

 

Nama DPL  : Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

NIDN   : 0429018601 

Asal PT  : IKIP Siliwangi 

Sekolah Sasaran : SDN Utama 3 Jalan Nanjung No 56 RT 001 RW 001 

Minggu ke  : 20 

Tanggal  : 13-20 Desember 2021 

 

A. REKAP PEMBIMBINGAN 

NO NIM Nama Mahasiswa 
PROGRES PEMBIMBINGAN 

Catatan 
Disetujui Belum Disetujui 

1 19108244020 Nur Fadhilah Progres Pembimbingan   

2 1800019 Regina Maheswari Saniputri Progres Pembimbingan   

3 1806282 Karen Begaratri Progres Pembimbingan   

4 1902875 Devia Anjani Progres Pembimbingan   

5 1804238 Indah Sari Putri Suphi Progres Pembimbingan   

6 1903467 Intania Azwa Lestari Progres Pembimbingan   

 

 



B. CATATAN PEMBIMBINGAN (uraikan tentang berbagai hal terkait pembimbiingan, misal program yang terlaksana, hasil dari 

sharing session, kondisi sekolah, hasil kegiatan, contoh baik, dsb). 

Mahasiswa masih merencanakan untuk membantu pembelajaran dan pengajaran di kelas secara daring, membantu guru dan 

sekolah dengan menjadi satgas, membantu guru dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam pembelajaran di kelas, 

melaksanakan program literasi dan numerasi  

 

 

C. HAMBATAN DAN RENCANA PERBAIKAN 

Hasil kegiatan di minggu ini mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar serta tidak ada 

hambatan. Siswa, mahasiswa, guru dan semua unsur sekolah dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kegiatan 

pembelajaran di kelas pun semoga berjalan dengan lancar.. Untuk pembelajaran daring dan penugasan melalui aplikasi whatsapp 

group mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada masalah.  

 

Demikian laporan pembimbingan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. . 

 

 Cimahi,  20 Desember  2021 

 Pembuat Laporan 

         

  
      Dr. Lenny Nuraeni, M.Pd 

                 NIDN: 0429018601 

 


