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KATA PENGANTAR 

 

Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (selanjutnya disingkat dengan KKN DIK) merupakan 

program bagi mahasiswa dalam menyelesaikan masa studinya. Kuliah Kerja Nyata 

Pendidikan dengan paradigma pembelajaran pemberdayaan masyarakat ini 

menghubungkan antara kepentingan mahasiswa dalam mempraktekkan keilmuannya 

di masyarakat dengan kebutuhan masyarakat diluar kampus dalam berbagai 

permasalahan yang ada. Kegiatan KKN DIK pada dasarnya merupakan kegiatan 

interaksi sosial melibatkan berbagai pihak. 

Buku panduan ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman yang diperoleh pada proses sebelumnya (sejak semester 1). Selain itu, diharapkan 

juga dapat dijadikan referensi untuk menyamakan presepsi dan hal-hal yang bersifat teknis 

operasional. Untuk itu, sangat dianjurkan agar dipelajari dengan cermat dan seksama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah diterapkan sekarang  ini, salah 

satu jalan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) dalam menghadapi dan 

menjalankan masyarakat ekonomi ASEAN  adalah dengan cara mendorong dan 

mendukung seluruh Sumber Daya Manusia (SDM)-nya yang dimiliki. Salah satu 

wujud nyata dari sosialisasi dan dukungan yang diberikan adalah dengan memberikan 

pengalaman, pengetahuan, dan wawasan internasional kepada salah satu unsur 

SDM nya yaitu mahasiswa, agar mampu bersaing dalam berkompetisi dengan 

masyarakat ASEAN lainnya. Kerja sama dengan berbagai universitas di luar negeri 

merupakan salah satu tolok  ukur taraf internasionalnya sebuah universitas. Salah 

satu bentuk kerjasama yang terprogram dalam pendidikan dan sejalan dengan 

kegiatan yang ada di UMK adalah Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KKN DIK). 

Kegiatan  Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KKN DIK) ini  adalah  salah satu 

bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup 

ditengah-tengah masyarakat diluar kampus. KKN DIK juga berfungsi sebagai proses 

pembelajaran serta mengabdi kepada masyarakat yang sedang membangun dan secara 

langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang sedang 

dihadapi oleh masyarakat.Mahasiswa adalah calon Sarjana sebagai penerus 

pembangunan baik di bidang pengetahuan maupun di dalam masyarakat, maka 

mahasiswa perlu dipersiapkan untuk dapat menyelenggarakan peran masa depan 

mereka secara baik dan bertanggungjawab dalam upaya bersama untuk memajukan 

kehidupan bangsa dan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa.  

. 

 

1.2 TUJUAN 

Tujuan dari KKNDIK  adalah sebagai berikut. 

1) Memberdayakan masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan sebagai 

upaya mencapai kesejahteraannya; 

2) Mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat dengan 

memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada; 

3) Membantu masyarakat terlibat secara aktif dalam proses transfer iptek dari 

kalangan akademisi untuk menerapkannya dalam rangka menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya; 

4) Memberi pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat 

sebagai upaya mendewasakan kepribadian dan memperluas wawasan; dan 

5) Sebagai media komunikasi antara masyarakat, perguruan tinggi, dan 

pemerintah daerah. 

6) Memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  dapat lebih  

mengembangkan  wawasan mengajar secara profesional pada sekolah mitra 

di luar daerah dan mengembangkan wawasan dalam dunia pendidikan 

terutama kemampuan berinteraksi dengan siswa diluar daerah. 

7) Menjalin hubungan dan mengembangkan kerjasama lebih lanjut antara 

UMK dengan mitra Perguruan Tinggi Lain 

 

1.3 CIRI-CIRI KKN DIK 

Dalam pelaksanaan di lapangan, KKN DIK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler 

Program kurikuler dimaksudkan bahwa program ini secara resmi masuk 

dalam kurikulum dengan bobot 2 sks. KKN DIK Sebagai program ko-

kurikuler dimaksudkan bahwa program ini dapat membekali soft skils 

mahasiswa. KKN DIK sebagai program ekstra kurikuler dimaksudkan bahwa 

program ini melatih meningkatkan life skills mahasiswa dengan menerapkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. 

2) Interdisipliner, lintas sektoral, yang dilaksanakan secara komprehensif. 



 

 

Pola berpikir yang ingin dikembangkan melalui KKN DIK dilandasi oleh 

kenyataan bahwa hampir setiap masalah kehidupan dalam masyarakat 

mempunyai kaitan satu dengan yang lain (complicated), sehingga 

pemecahan dengan pendekatan monodisipliner menjadi kurang atau tidak 

efektif. KKN DIK dimaksudkan sebagai pengisi kekurangan ini, yakni 

dengan memberikan pengalaman cara berpikir interdisipliner, lintas sektoral, 

dan komprehensif. 

3) Berdimensi luas, pragmatis, dan praktis. 

KKN DIK bertolak dari permasalahan nyata di masyarakat dan didekati 

dengan menggunakan segala ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 

sudah dan sedang dipelajari mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam KKN 

DIK, mahasiswa diperbolehkan bahkan didorong, untuk mengadakan 

kegiatan di luar bidang studinya. Jadi yang dijadikan modal KKN DIK 

bukan hanya ilmu yang telah dipelajari secara formal di perguruan tinggi, 

tetapi juga segala pengetahuan, inteligensia, dan seni yang dimiliki oleh 

mahasiswa. Semua yang dikerjakan harus relevan dengan kebutuhan dan 

masalah yang dihadapi masyarakat. 

4) Keterpaduan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Melalui KKN DIK mahasiswa mengenal permasalahan masyarakat yang 

bersifat lintas sektoral dan belajar memecahkannya dengan pendekatan 

interdisipliner (pendidikan). Untuk itu mahasiswa perlu menelaah dan 

merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat serta memberikan alternatif 

pemecahannya (penelitian), untuk kemudian membantu memecahkan dan 

menaggulangi masalah tersebut dengan menggunakan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni yang dikuasai (pengabdian kepada masyarakat).                                                            



 

 

BAB II 

KKN DIK SEBAGAI KEGIATAN AKADEMIK 

 

2.1 PENGERTIAN 

1) KKN DIK merupakan bagian integral dari proses pendidikan tinggi dalam 

bentuk kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni oleh 

mahasiswa kepada masyarakat di luar kampus yang membutuhkannya; 

2) KKN DIK merupakan kegiatan intrakurikuler wajib, kedudukannya sama 

dengan matakuliah-matakuliah lain yang kegiatannya meliputi Kuliah 

Pembekalan dan Kegiatan Lapangan. 

 

2.2 PERSYARATAN 

1. Syarat Peserta PLP II terintegrasi KK-DIK 

Mahasiswa yang  ingin berpartisipasi dalam program ini harus  memenuhi 

beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a )  Calon  peserta  adalah  mahasiswa  yang  terdaftar  sebagai  mahasiswa  

aktif  ( mahasiswa   yang  tidak sedang   mengambil   cuti   kuliah)   

b) Telah menempuh minimal 90 SKS dengan IPK minimal 3,00 ; 

c) Nilai mata kuliah : perkembangan peserta didik, perencanaan pembelajaran 

dan evaluasi/penilaian pembelajaran minimal B 

d) Telah menempuh magang I dan magang 2 

e) Telah lulus matakuliah Pengajaran Mikroteaching  atau yang setara dengan 

nilai A 

f) Mempunyai suatu keahlian khusus: menari, bermusik, dll; 

g) Menyertakan bukti pembayaran KKN DIK 

h) Mengisi Formulir Pendaftaran 

2. Syarat Dosen Pembimbing PLP terintegrasi KKN-DIK 

a) Dosen Tetap FKIP UMK 

b) Berkualofikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan dan 

berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuwan dan/atau kealhian yang 

di ampuh; 

c) Jabatan fungsional minimal asisten ahli 

d) Telah mengikuti pelatihan pembibingan PLP FKIF UMS  

e) Dosen yang berkualifikasi non-kependidikan harus memiliki sertifikat 

pelatihan pembelajaran pekerti dan/atau AA 

f) Di usulkan oleh program studi yang terkait. 

3 .   Syarat Guru Pamong PLT terintegrasi KKN-Dik 

 

Guru pamong untuk PLP II terintegrasi KKN-Dik harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut. 

a)  Berstatus guru tetap di tempat pelaksanaan pengenalan lapangan 

persekolahan ; 

b) Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan  dan 

bersertifikat pendidik ; 

c) Memiliki jabatan paling rendah Guru Muda ;dan 

d) Ditunjuk oeh kepala sekolah tempat pelaksanaan pengenalan lapangan 

persekolahan. 

4. Sekolah Mitra 
Sekolah mitra untuk  PLP II terintegrasi KKN-Dik harus memenuhi persysrstan  

sebagai berikut 

a) Peringkat akreditasi sekolah mitra paling rendah B (Baik); 

b) Memiliki guru yang memenuhi persyaratan sebagai guru pamong;dan 

c) Berlokasi di wilayah yang muda di akses oleh peserta  PLP II terintegrasi 

KKN-Dik. 

 

 

       

 



 

 

 

2.3 TAHAP-TAHAP KEGIATAN KKN DIK 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan KKN meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 

1) Tahap Persiapan 

2) Tahap Pelaksanaan  

3) Tahap Pelaporan 

 

2.4 DOSEN PEMBIMBING 

Selama pelaksanaan kegiatan KKN, mahasiswa dibimbing oleh Dosen 

Pembimbing yang terdiri dari Dosen Pengelola dan Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL). Dosen Pembimbing bertugas sebagai pembina, pengarah, penasehat, 

penghubung, pengawas, penyuluh, sekaligus penilai kegiatan mahasiswa di lapangan. 

Jika ada masalah di lokasi KKN DIK dan Program, mahasiswa KKN DIK 

berkonsultasi ke dosen DPL.  

 

 

2.5 EVALUASI MAHASISWA 

1) Komponen Evaluasi 

a. Keikutsertaan mahasiswa dalam Kuliah Pembekalan serta penguasaan 

terhadap materi pembekalan; 

b. Kemampuan mahasiswa dalam membuat program kerja; 

c. Kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan program kerja yang 

disusunnya; 

d. Kemampuan mahasiswa dalam membuat laporan periodik serta 

kesesuaian antara laporan dan kenyataan; 

e. Kemampuan mahasiswa dalam membuat laporan akhir serta kesesuaian 

antara laporan dan kenyataan; 

f. Kompone perilaku. 

2) Aspek yang dievaluasi 

a. Aspek kognitif, yang meliputi pengetahuan, pengertian, kemampuan 

menganalisis, kemampuan mensintesis, mengaplikasi, dan mengevaluasi; 

b. Aspek afektif, yang meliputi menerima, merespon, menghargai, 

mengorganisasi nilai, dan berkepribadian positif; 

c. Aspek psikomotorik, yang meliputi mengindra, menyiagakan diri, 

bertindak secara terpimpin, bertindak secara mekanik, dan bertindak 

secara kompleks. 

3) Rumus Nilai Akhir 

Untuk menetapkan nilai akhir KKN, digunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai Akhir 

(NA) 
= 

N1 + N2 + N3 + N4  

4 

Dengan penjelasan: 

N1  : Nilai Kehadiran 

N2  : Nilai Laporan Individu 

N3  : Nilai Laporan Kelompok  

N4  : Nilai Program Kerja KKN DIK   

 

Untuk menggunakan rumus di atas, penilaian N1 s/d N4 masing-masing 

dinyatakan dengan angka dalam interval 0 – 100. Dari nilaii akhir tersebut 

selanjutnya dikonversikan ke dalam nilai huruf. 

Taraf Penguasaan 

/Kemampuan 
Sebutan 

Nilai 

Huruf 

Nilai 

Angka 

85 – 100 Sangat Baik A 4 

70 – 84 Baik B 3 

55 – 69 Cukup C 2 

50 – 54 Kurang D 1 

0 – 49 Sangat Kurang E 0 

4) Pengevaluasi 

Pihak-pihak yang ikut serta dalam mengevaluasi mahasiswa adalah, 



 

 

a. Dosen Pembimbing mengevaluasi N1 s/d N4. 

b. LPPM  

c. Mitra Kegiatan KKN DIK mengevaluasi N4. 

 



 

 

BAB III 

PENYUSUNAN LAPORAN KKN DIK 

 

Laporan merupakan kumpulan informasi tertulis yang disampaikan secara utuh 

menyangkut proses pelaksanaan program dan segala hal yang terjadi di lapangan 

untuk memperoleh perhatian dalam rangka kegiatan peserta KKN DIK. Laporan 

memiliki nilai penting karena akan diperoleh informasi tentang permasalahan, proses 

pemecahan, dan hasil pelaksanaan. 

 

3.1 SIFAT DAN JENIS LAPORAN 

Sifat dan Jenis Laporan yang harus disusun oleh mahasiswa peserta KKN DIK 

adalah sebagai berikut. 

1) Laporan Kemajuan (Progress Report) 

Laporan ini harus disusun oleh mahasiswa peserta KKN DIK setiap 1 

minggu sekali, laporan ini diserahkan kepada Dosen Pembimbing melalui 

Dosen Pembimbing Lapangan. Laporan Kemajuan pada dasarnya berisi 

tentang program-program yang telah dilaksanakan, program-program yang 

sedang dilaksanakan dan taraf pengerjaannya, problematika yang ditemui 

dilapangan yang menyulitkan mahasiswa peserta KKN serta faktor-faktor 

yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program selama 1 minggu 

tersebut. 

2) Laporan Akhir KKN 

Laporan ini disusun pada akhir kegiatan KKN DIK dan harus 

diserahkan kepada Dosen Pembimbing melalui Dosen Pembimbing 

Lapangan dalam waktu paling lambat 10 hari setelah berakhirnya kegiatan 

KKN DIK. Laporan ini berisi semua kegiatan yang telah dilaksanakan 

selama melakukan KKN DIK di lokasi, disamping itu dalam laporan akhir 

juga harus dijelaskan saran dan rekomendasi dari peserta KKN DIK pada 

periode tersebut untuk peserta dan pelaksanaan KKN DIK berikutnya 

sehingga pelaksanaan program dapat berkesinambungan. 

 

3.2 FORMAT LAPORAN 

1) Laporan Kemajuan (Progress Report) 

� Laporan Kemajuan disusun secara kelompok; 

� Laporan kemajuan diketik atau dapat ditulis tangan yang rapi dan mudah 

dibaca; 

� Laporan kemajuan harus mendapatkan pengesahan dari Dosen 

Pembimbing Lapangan  

� Laporan Kemajuan diserahkan setiap 1 minggu sekali; 

� Kealpaan penyusunan Laporan Kemajuan akan berpengaruh terhadap 

penilaian peserta KKN. 

2) Laporan Akhir KKN 

� Laporan Akhir disusun secara individu dan kelompok; 

� Konsep Laporan akhir dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing 

Lapangan sebelum diketik; 

� Laporan Akhir diketik rapi pada kertas HVS ukuran A4 70 gram dengan 

menggunakan huruf Times New Roman dengan jarak 2 (dua) spasi; 

� Laporan Akhir harus mendapatkan pengesahan dari Dosen Pembimbing 

Lapangan dan mengetahui Kepala/ Ketua Mitra; 

� Laporan Akhir dibuat rangkap 2 (untuk Mitra KKN Dik, Unit PPL dan 

untuk LPPM) 

 

3.3 SISTEMATIKA LAPORAN 

         SISTEMATIKA  PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN KKN DIK 

I.   PENDAHULUAN  

a. Latar belakang kegiatan  

b. Permasalahan  

c. Tujuan kegiatan  

d. Manfaat kegiatan  



 

 

 

 

II.  KAJIAN PUSTAKA  

III. METODOLOGI 

a. Penentuan jenis kegiatan, waktu , tempat, penanggung jawab 

b. Definisi operasional kegiatan  

c. Solusi, kegiatan yang dilakukan kelompok KKN 

IV. HASIL KEGIATAN KKN DIK 

a.    Gambaran umum lokasi KKN DIK 

1. Letak geografis lokasi KKN DIK 

2. Keadaan demografis lokasi KKN DIK 

3. Keadaan Sosial ekonomi, keagamaan, budaya  

4. Sarana & Prasarana lokasi KKN DIK 

b.   Hasil  Program kerja KKN DIK 

              (Sesuai dengan permasalahan & tujuan proposal KKN) 

1. Program kerja kelompok  

2. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan  

3. Sasaran kegiatan (out come) 

4. Problematika yang dihadapi ( disajikan dalam tabulasi ) 

V.     KESIMPULAN  & SARAN  

   DAFTAR PUSTAKA  

   LAMPIRAN ( Denah desa, Foto kegiatan, , Struktur       kelompok KKN, Daftar 

nama kelompok KKN ) 

 

 



 

 

BAB IV 

TATA TERTIB KKN DIK 
 

1. LEGALITAS PESERTA KKN 

a. Peserta KKN DIK Universitas Muhammadiyah Kendari adalah mahasiswa 

yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta KKN DIK dan telah dinyatakan 

sah dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan; 

b. Penempatan peserta KKN DIK berdasarkan lokasi ditetapkan oleh panitia 

dengan memperhatikan jenis kelamin, jurusan, serta faktor-faktor lainnya. 

 

2. TAHAP PRA-PELAKSANAAN 

a. Setiap peserta wajib mengikuti Kuliah Pembekalan KKN DIK sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan;  

b. Setiap kelompok wajib menyusun rencana kerja KKN DIK disesuaikan 

dengan keadaan lokasi dan kemampuan kelompok serta selalu berkonsultasi 

dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 

 

3. TAHAP PELAKSANAAN 

a. Mahasiswa peserta KKN DIK Universitas Muhammadiyah Kendari wajib 

berada di lokasi KKN DIK selama kegiatan di lapangan berlangsung; 

b. Peserta KKN DIK tidak meninggalkan lokasi KKN DIK, kecuali karena 

sebab–sebab yang sangat penting serta atas ijin Mitra dan sepengetahuan 

DPL  

c. Peserta KKN DIK dalam melaksanakan semua kegiatan di lokasi KKN DIK 

harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan DPL dan Mitra 

d. Setiap kelompok wajib menyusun laporan periodik sesuai dengan format 

yang ditentukan, kemudian disampaikan kepada DPL pada saat kunjungan 

lapangan; 

e. Setiap peserta tidak dibenarkan melakukan kegiatan–kegiatan yang tidak ada 

kaitannya dengan pelaksanaan KKN DIK selama berada di lokasi KKN DIK; 

f. Peserta KKN DIK dapat membina dan mengembangkan pertemuan–

pertemuan berkala dengan tokoh-tokoh masyarakat. 

g. Berlaku sopan santun terhadap siapapun terutama terhadap Mitra dan tokoh 

masyarakat setempat;  

h. Peserta KKN DIK harus berpakaian sopan dan rapi serta memakai jas 

almamater apabila melaksanakan kegiatan atau keluar rumah penginapan; 

i. Apabila sedang mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan rekreatif, 

setiap peserta harus mengendalikan emosi, sehingga tidak mengganggu 

masyarakat sekitarnya. Misalnya berteriak-teriak, menyanyi dengan suara 

keras, dan lain–lain; 

j. Ciptakan dan pelihara hidup rukun dengan teman dan masyarakat setempat, 

jika terjadi konflik maka selesaikan dengan penuh pengertian, jangan 

menyelesaikan dengan letupan emosi (perkelahian). 

k. Menyusun draft Laporan Akhir di lokasi KKN DIK sehingga lebih cepat 

dilakukan pemantauan dan penilaian oleh DPL. 

 

 

4. TAHAP PELAPORAN                   

a. Pada akhir kegiatan KKN DIK, setiap kelompok wajib menyusun Laporan 

Akhir sesuai format yang ditentukan; 

b. Dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Akhir, dilakukan melalui 

konsultasi dengan DPL masing–masing; 

c. Menyerahkan Laporan Akhir yang sudah ditanda tangani oleh DPL masing–

masing sebanyak 2 (dua) buku sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.   

 

 

 

 

 

KKN DIK 2018 Universitas Muhammadiyah Kendari  



 

 

 

 

 

Lampiran Materi Pembekalan  

 

Form 1 

Rencana Kegiatan Mingguan (Kelompok) 

KKN DIK Universitas Muhammadiyah Kendari 

 

Kelompok  

 

__________ 

Mitra_______________ Minggu_____________ 

 

No 
Hari/Tgl 

Waktu/Jam 

Jenis Kegiatan & 

Rincian 

Kegiatan  

Target Capaian 
Tempat 

Pelaksanaan 
Saran DPL 

      

 

 

  Kendari____2018 

Mitra Dosen Pembimbing Ketua Kelompok 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form 2 

Laporan  Kegiatan Mingguan (Perorangan ) 

KKN DIK Universitas Muhammadiyah Kendari 

No 
Hari/Tgl 

Waktu/Jam 

Hasil Yang 

dicapai 

Faktor 

Penunjang 

Faktor 

Penghambat 
Saran DPL 

      

 

  Kendari____2018 

Mitra Dosen Pembimbing Mahasiswa 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 

NAMA MAHASISWA :  























. 

NO. STAMBUK  :  























. 

NAMA SEKOLAH :  























. 

 
 

Lampiran 1 : Format Instrumen Penilaian  RPP 
 

INSTRUMEN PENILAIAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH (RPPi) 

Nama/NIM : ………………………………………………………………….. 
Praktik ke (RPP) : (1), (2), (3), (4), (5) 
Hari / Tanggal : ………………………………………………………………….. 
Petunjuk : 

Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Skor 4 : bila descriptor muncul lengkap dan mantap 
Skor 3 : bila descriptor muncul lengkap, cukup mantap 
Skor 2 : bila descriptor muncul tidak lengkap, cukup mantap 
Skor 1 : bila descriptor muncul tidak lengkap dan tidak mantap 
Skor 0 : bila sema descriptor tidak muncul  

No
. Fokus Penilaian Aspek yang dinilai Skor 

4 3 2 1 0 
1. Pengembangan 

Indikator 
a. Indikator pencapaian sesuai 

dengan kontruksi kompetensi dasar 
b. Menggunakan kata operasional 

yang diamati 

     

2. Perumusan tujuan 
pembelajaran  

a. Tujuan pembelajaran tidak 
menimbulkan penafsiran ganda 

b. Tujuan pembelajaran 
mengandung perilaku hasil belajar 

c. Tujuan pembelajaran sesuai 
dengan muatan indicator 

     

3. Pemilihan dan 
pengorganisasian 
materi 

a. Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran  

b. Sesuai dengan karakteristik 
peserta didik  

c. Keruntutan  
d. Sistematika 
e. Kesesuaian alokasi waktu 

     

4. Pemilian 
sumber/media 
pembelajaran 

a. Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran  

b. Sesuai dengan materi 
pembelajaran 

c. Sesuai dengan karakteristik 
peserta didik 

     

5. Kejelasan dan 
kerincian scenario 
pembelajaran 

a. Langkah kegiatan :  1) Awal  
              2) Inti 

              3) Penutup 

b. Setiap langkah tercermin :  
1) Strategi pembelajaran  
2) Metode pembelajaran  
3) Alokasi waktu pada setiap tahap 

     

6. Kesesuaian teknik 
dan kelengkapan 
instrument 

a. Kesesuaian teknik dengan tujuan 
pembelajaran  

b. Soal, kunci jawaban, dan 
pedoman penskoran 

     

Jumlah skor  

Skor nilai RPPi =   

Catatan : )* diisi oleh dosen guru pamong.  )** coret yang tidak perlu 



 

 

Lampiran 1.1 :Format Instrumen Penilaian Praktik Mengajar  
KETERAMPILAN MEMBUKA PELAJARAN (KT.1) 
(Instrumen Supervisi Latihan Keterampilan Terbatas) 

 
Nama  : …………………………………….. 

NIM : …………………………………….. 

Hari Tanggal : …………………………………….. 

Latihan ke  : …………………………………….. 

Petunjuk : 
Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Skor 4 : bila descriptor muncul lengkap dan mantap 
Skor 3 : bila descriptor muncul lengkap, cukup mantap 
Skor 2 : bila descriptor muncul tidak lengkap, cukup mantap 
Skor 1 : bila descriptor muncul tidak lengkap dan tidak mantap 

No. Komponen 
Skor 
4 3 2 1 

1 Menarik perhatian sisiwa  
a. Gaya mengajar guru 
b. Menggunakan alat-alat bantu mengajar 
c. Pola interaksi yang bervariasi 

    

2 Menimbulkan motivasi  
a. Kehangatan & antusiasme 
b. Menimbulkan keingintahuan 
c. Memperhatikan minat siswa  

    

3 Memberikan acuan  
a. Mengemukakan tujuan pembelajaran  
b. Menyarankan langkah-langkah yang 

dilakukan  
c. Mengingatkan masalah pokok yang dibahas 
d. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

    

4 Membuat kaitan  
a. Mengaitkan pengetahuan baru dan yang 

lama 
b. Menjelaskan cakupan bahan  

    

Jumlah skor 
 

Skor nilai KT1 =  
 

Catatan : 
 )* diisi oleh guru pamong 



 

 

 
Lampiran 1.2 

KETERAMPILAN MENJELASKAN (KT.2))* 
(Instrumen Supervisi Latihan Keterampilan Terbatas) 

 
Nama  : …………………………………….. 

NIM : …………………………………….. 

Hari Tanggal : …………………………………….. 

Latihan ke  : …………………………………….. 

Petunjuk : 
Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Skor 4 : bila descriptor muncul lengkap dan mantap 
Skor 3 : bila descriptor muncul lengkap, cukup mantap 
Skor 2 : bila descriptor muncul tidak lengkap, cukup mantap 
Skor 1 : bila descriptor muncul tidak lengkap dan tidak mantap 

No. Kompoenen 
Skor 
4 3 2 1 

1 Kejelasan  
a. Menggunakan kalimat yang tidak berbelit-

belit 
b. Menghindari kata yang berlebihan dan yang 

meragukan  

    

2 Penggunaan contoh/ilustrasi 
a. Menggunakan contoh-contoh 
b. Contoh relevan dengan penjelasan  
c. Contoh sesuai dengan kemampuan anak 

    

3 Pengorganisasian  
a. Pola/struktur sajian 
b. Memberikan ikhtisar butir yang penting  

    

4 Penekanan pada materi yang penting  
a. Dengan suara 
b. Dengan cara mengulangi 
c. Dengan gambar, demonstrasi  
d. Dengan mimic, gerakan  

    

5 Balikan : mengajukan pertanyaan      

Jumlah skor 
 

Skor nilai KT2 =  
 

Catatan : 
 )* diisi oleh guru pamong 



 

 

 
Lampiran 1.3 

KETERAMPILAN MENGGUNAKAN MEDIA & 
ALAT PEMBELAJARAN (KT.3))* 

(Instrumen Supervisi latihan Keterampilan Terbatas) 
 
Nama  : …………………………………….. 

NIM : …………………………………….. 

Hari Tanggal : …………………………………….. 

Latihan ke  : …………………………………….. 

 
Petunjuk : 
 

Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Skor 4 : bila pelaksanaannya sangat sesuai 
Skor 3 : bila pelaksanaannya sesuai 
Skor 2 : bila pelaksanaannya kurang sesuai 
Skor 1 : bila pelaksanaannya tidak sesuai 

 

No. Komponen 
Skor 
4 3 2 1 

1 Kecocokan media dengan materi pembelajaran      

2 Mengefektifkan pembelajaran siswa      

3 Kererampilan menyusun/membuat media     

4 Keterampilan menggunakan media     

5 Kreatifitas memilih bahan dan menyusun media     

Jumlah skor 
 

Skor nilai KT3 =  
 

Catatan : 
 )* diisi oleh guru pamong 



 

 

 
Lampiran 1.4 

KETERAMPILAN MEMBERI PENGUATAN  (KT.4))* 
(Instrumen Supervisi latihan Keterampilan Terbatas) 

 
Nama  : …………………………………….. 

NIM : …………………………………….. 

Hari Tanggal : …………………………………….. 

Latihan ke  : …………………………………….. 

Petunjuk : 
Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Skor 4 : bila descriptor muncul lengkap dan mantap 
Skor 3 : bila descriptor muncul lengkap, cukup mantap 
Skor 2 : bila descriptor muncul tidak lengkap, cukup mantap 
Skor 1 : bila descriptor muncul tidak lengkap dan tidak mantap 

No. Komponen 
Skor 
4 3 2 1 

1 

Verbal (kata-kata) misalnya :  
a. Baik 
b. Bagus sekali 
c. Terima kasih 
d. Betul sekali 

    

2 

Verbal (kalimat) 
a. Jawabanmu tepat 
b. Itu suatu pertanyaan yang baik sekali 
c. Saya setuju dengan jawabanmu 

    

3 

Gestural, misalnya :  
a. Menaikan jempol  
b. Anggukan menyetujui  
c. Senyum  
d. Tepuk tangan  

    

4 

Kontak, misalnya :  
a. Tepuk tangan  
b. Jabat tangan  
c. Mengangkat tangan siswa 

    

Jumlah skor  

Skor nilai KT4 =  
 

Catatan : 
 )* diisi oleh guru pamong 



 

 

 
Lampiran 1.5 

KETERAMPILAN MEMBIMBING DISKUSI (KT.5))* 
(Instrumen Supervisi latihan Keterampilan Terbatas) 

 
Nama  : …………………………………….. 

NIM : …………………………………….. 

Hari Tanggal : …………………………………….. 

Latihan ke  : …………………………………….. 

 
Petunjuk : 
 

Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
 
Skor 4 : bila pelaksanaannya sangat sesuai 
Skor 3 : bila pelaksanaannya sesuai 
Skor 2 : bila pelaksanaannya kurang sesuai 
Skor 1 : bila pelaksanaannya tidak sesuai 
 

No. Komponen 
Skor 
4 3 2 1 

1 Memusatkan Perhatian Anggota Kelompok      

2 Menjelaskan masalah      

3 Menganalisis pendapat anggota kelompok      

4 Meningkatkan kontribusi anggota kelompok     

5 Membagi partisipasi anggota kelompok     

Jumlah skor 
 

Skor nilai KT5 =  
 

Catatan : 
 )* diisi oleh guru pamong 



 

 

 
Lampiran 1.6 

KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI (KT.6))* 
(Instrumen Supervisi latihan Keterampilan Terbatas) 

 
Nama  : …………………………………….. 
NIM : …………………………………….. 
Hari Tanggal : …………………………………….. 
Latihan ke  : …………………………………….. 
 
Petunjuk : 

Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Skor 4 : bila descriptor muncul lengkap dan mantap 
Skor 3 : bila descriptor muncul lengkap, cukup mantap 
Skor 2 : bila descriptor muncul tidak lengkap, cukup mantap 
Skor 1 : bila descriptor muncul tidak lengkap dan tidak mantap 

No. 
Komponen Skor 

4 3 2 1 
Variasi dalam gaya mengajar guru 

1 Suara  
a. Nada suara  
b. Volume suara 
c. Kecepatan berbicara 

    

2 Mimik dan gerak  
a. Perubahan mimik  
b. Perubahan gerak 

    

3 Kesenyapan : sengaja memberikan waktu senyap atau hening      
4 Kontak pandang 

a. Melayangkan pandangan ke seluruh ruangan 
b. Melakukan kontak pandang dengan siswa  

    

5 Perubahan posisi; bergerak di dalam kelas untuk maksud tertentu     
6 Memusatkan  

a. Memberikan tekanan pada butir-butir yang penting 
b. Memberikan isyarat yang cocok pada poin tertentu 

    

7 Variasi visual; menggunak alat bantu yang biasa dilihat     
8 Variasi oral  

a. Menggunakan suara langsung 
b. Menggunakan suara rekaman 

    

9 Media yang dapat dipegang dan dimanipulasi 
a. Memberikan kesempatan untuk memegang atau 

memanipulasi 

    

Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa 
10 Menganekaragamkan kegiatan belajar siswa      
Jumlah skor  

Skor nilai KT6 =  
 

Catatan : 
 )* diisi oleh guru pamong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 1.7 
KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS (KT.7))* 

(Instrumen Supervisi latihan Keterampilan Terbatas) 
 
Nama  : …………………………………….. 

NIM : …………………………………….. 

Hari Tanggal : …………………………………….. 

Latihan ke  : …………………………………….. 

Petunjuk : 
Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Skor 4 : bila descriptor muncul lengkap dan mantap 
Skor 3 : bila descriptor muncul lengkap, cukup mantap 
Skor 2 : bila descriptor muncul tidak lengkap, cukup mantap 
Skor 1 : bila descriptor muncul tidak lengkap dan tidak mantap 

No. Komponen 
Skor 
4 3 2 1 

1 

Bersikap tanggap  
a. Memandang dengan seksama 
b. Gerakan mendekati 
c. Teguran  

    

2 

Membagi perhatian  
a. Secara visual  
b. Secara verbal  
c. Visual – verbal  

    

3 
Memusatkan tanggung jawab siswa 
a. Menyuruh siswa lain mengawasi rekannya 
b. Menyuruh siswa menunjukkan pekerjaannya 

    

4 
Menuntut tanggung jawab siswa  
a. Menyuruh siswa lain mengawasi rekannya 
b. Menyuruh siswa menunjukkan pekerjaan  

    

5 
Petunjuk yang jelas 
a. Kepada seluruh kelas 
b. Kepada individu 

    

Jumlah skor 
 

Skor nilai KT7 =  
 

Catatan : 
 )* diisi oleh guru pamong 



 

 

Lampiran 1.8 
KETERAMPILAN BERTANYA (KT.8))* 

(Instrumen Supervisi latihan Keterampilan Terbatas) 
Nama  : …………………………………….. 
NIM : …………………………………….. 
Hari Tanggal : …………………………………….. 
Latihan ke  : …………………………………….. 
 
Petunjuk : 

Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Skor 4 : bila descriptor muncul lengkap dan mantap 
Skor 3 : bila descriptor muncul lengkap, cukup mantap 
Skor 2 : bila descriptor muncul tidak lengkap, cukup mantap 
Skor 1 : bila descriptor muncul tidak lengkap dan tidak mantap 

No. Komponen Skor 
4 3 2 1 

1 Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat      

2 
Pertanyaan menuntun (primping question) 
a. Pengungkapan pertanyaan dengan cara lain 
b. Pengungkapan penjelasan sebelumnya  

    

3 

Pertanyaan menggali/melacak probling question) 
a. Klarifikasi  
b. Pemberian alasan (argumentasi) 
c. Kesepakatan dengan siswa lain 
d. Relevansi 
e. Contoh  
f. Jawaban kompleks 

    

4 Waktu berhenti (pausing)     

5 
Menunjuk/mangalihkan giliran menjawab siswa (redicting)  
a. Secara acak 
b. Urut absen, tempat duduk 

    

6 Pertanyaan hukuman  
Menunjuk siswa yang bicara sendiri, baru melempar pertanyaan      

7 
Penyebaran  
a. Ke seluruh kelas 
b. Ke siswa tertentu  

    

8 Pertanyaan retoris  
Pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban      

9 Pertanyaan permintaan  
Mengharapkan siswa mematuhi perintah dalam bentuk pertanyaan     

10 Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab ingatan, 
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi     

Jumlah skor  

Skor nilai KT8 =  
 

Catatan : 
 )* diisi oleh guru pamong 



 

 

Lampiran 1.9 
KETERAMPILAN MENUTUP PELAJARAN (KT.9))* 
(Instrumen Supervisi latihan Keterampilan Terbatas) 

 
Nama  : …………………………………….. 
NIM : …………………………………….. 

Hari Tanggal : …………………………………….. 

Latihan ke  : …………………………………….. 

 
Petunjuk : 
 

Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
 
Skor 4 : bila descriptor muncul lengkap dan mantap 
Skor 3 : bila descriptor muncul lengkap, cukup mantap 
Skor 2 : bila descriptor muncul tidak lengkap, cukup mantap 
Skor 1 : bila descriptor muncul tidak lengkap dan tidak mantap 

 

No. Komponen 
Skor 
4 3 2 1 

1 
a. Meninjau kembali 
b. Merangkumkan inti pelajaran  

    

2 

Mengevaluasi 
a. Mendemonstrasikan keterampilan 
b. Mengaplikasikan ide baru pada situasi 

lain 
c. Mengekspresikan pendapat siswa  
d. Soal-soal tertulis/lisan  

    

Jumlah skor 
 

Skor nilai KT9 =  
 

Catatan : 
 )* diisi oleh guru pamong 



 

 

Lampiran 1.10 
KETERAMPILAN EVALUASI (KT10))* 

(Instrumen Supervisi latihan Keterampilan Terbatas) 
 
Nama  : …………………………………….. 

NIM : …………………………………….. 

Hari Tanggal : …………………………………….. 

Latihan ke  : …………………………………….. 

 
Petunjuk : 

Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Skor 4 : bila pelaksanaannya sangat sesuai 
Skor 3 : bila pelaksanaannya sesuai 
Skor 2 : bila pelaksanaannya kurang sesuai 
Skor 1 : bila pelaksanaannya tidak sesuai 

No. Komponen 
Skor 
4 3 2 1 

1 Melakukan pretest )**     

2 Melakukan posttest )***     

3 Memilih dan  menggunakan bentuk tagihan     

4 Memilih dan menggunakan bentuk instrument/alat evaluasi     

5 Menganalisis dan menindaklanjuti hasil evaluasi     

Jumlah skor 
 

Skor nilai KT10 =  
 

Catatan : 
 )*  : diisi oleh dosen guru pamong 
)** :  jika ada 
)***  : menyesuaikan  
 
 
Rumusan Penilaian Praktik Mengajar Pembimbingan di Kampus (Kompetensi KT) : 
 

Skor Nilai Komptensi KT =  



 

 

Lampiran 1.11 
FORMAT REKAPITULASI MICRO TEACHING 

(PEMBIMBINGAN DI SEKOLAH = PK))* 
 
Nama  : ……………………………………………. 

NIM : ……………………………………………. 

Jursan/Prodi  : ……………………………………………. 

Semester  : ……………………………………………. 

Tahun Akademik : ……………………………………………. 

 

No. Komponen yang diamati 
Skor Nilai 
Kompetensi 

Bobot 
Skor Nilai Kompetensi 
x bobot 

1 RPP RPPi 2  

2 Latihan Keterampilan terbatas KT 3  

Total Skor PK  

Skor Nilai PK =   

Catatan : 
 )* diisi oleh guru pamong 
 
 
 
 
       Kendari,    Agustus 2018 
Kepala Sekolah      Guru Pamong 
 
 
 
 
 
 
NIP.       NIP. 
 



 

 

Lampiran 2 
INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN UJIAN PRAKTEK 

 
Petunjuk  
Berilah skor pada butir-butir pelaksanaa npembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 
5) sesuai dengan kriteria sebagai beriktu  

1 =  sangat tidak baik 
2 =  tidak baik 
3 =  kurang baik 
4 =  baik 
5 =  sangat baik 

No. Indikator/aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 5 

       
I Prapembelajaran       
1. Mempersiapkan siswa untuk belajar      
2. Melakukan kegiatan apersepsi      
       
II Kegiatan Inti Pembelajaran       
A. Penguasaan materi  pelajaran       
3. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran       
4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan      
5. Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan 

hierarki belajar dan karakteristik siswa 
     

6. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan      
       
B Pendekatan/strategi pembelajaran       
7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai dan karakteristik siswa  
     

8. Melaksanakan pembelajaran secara runtut      
9. Menguasi kelas      
10. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual      
11. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif  
     

12. Melaksanakan pembelajaranan sesuai dengan alokasi 
waktu yang direncanakan 

     

       
C Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran      
13. Menggunakan media secara efektif dan efisien      
14 Menghasilkan pesan yang menarik      
15. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media      
       
D Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa  
     

16. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran      
17. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa       
18. Menumbukan keceriaan dan antusisme siswa dalam 

belajar 
     

       
E Penilaian proses dan hasil belajar      
19. Memantau kemajuan belajar selama proses      
20. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 
     

       
F Penilaian proses dan hasil belajar      
21. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik dan 

benar 
     

22. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai      
       
III Penutup       
23. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa  
     

24. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, 
atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 
remidi/pengayaan 

     

Total skor      
 
 Kendari,     Agustus 2018 
Kepala Sekolah Guru Pamong, 



 

 

 
 
………………………………… …………………………………. 



 

 

Lampiran 3 
ALAT PENILAIAN ASPEK PERSONAL – SOSIAL 

 
Nama  : …………………………………….. 
NIM : …………………………………….. 
Sekolah tempat Praktek : …………………………………….. 
 
Petunjuk : 

Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Deskripsi skor :  1 = tidak pernah, 2 = kadang-kadang, 3 = sering, 4 = selalu 

No. Aspek Skor 
1 2 3 4 

I 
Kedisiplinan  
a. Mengikuti aturan tata tertib sekolah 
b. Hadir/mengerjakan tugas tepat waktu 

    

II 

Tanggung jawab  
a. Mengerjakan tugas sesuai dengan 

kesepakatan 
b. Menunjukkan kesetiaan (komitmen) pada 

keputusan yang diambil baik secara sendiri maupun secara 
kelompok 

    

III 

Kepemimpinan  
a. Kesediaan berprakarsa 
b. Kepekaan terhadap masalah 
c. Keberanian mengambil keputusan 

    

IV 

Kemampuan kerjasama 
a. Mau bekerjasama dengan sejawat dalam 

mengerjakan tugas-tugas 
b. Mau bekerjasama dengan guru untuk 

meningkatkan kemampuan professional  

    

V 

Kesetiakawanan kolegial  
a. Menunjukkan kesediaan membantu 

teman sejawat yang mendapat masalah dalam melaksanakan 
tugas 

b. Menunjukkan kesediaan berperan serta 
dalam pembagian tugas dengan teman sejawat 

    

VI 

Sikap terhadap kepasa sekolah, guru dan staf sekola 
a. Menunjukkan penghargaan dan sopan 

santun yang sehat 
b. Memfungsikan kepala sekolah, guru dan 

dosen pembimbing sebagai nara sumber dan supervisor dalam 
usaha meningkatkan kemampuan professional  

    

VII 

Sikap terhadap siswa  
a. Menunjukkan sikap empati, sehingga 

dapat merasakan apa dialami oleh siswa  
b. Menunjukkan sikap bersahabat dan saling 

mempercaya. 

    

Jumlah skor  

Nilai aspek personal-sosial   

Kepala Sekolah 
 
 
…………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 4 
INSTRUMEN PENILAIAN LAPORAN PPL II 

 
Nama Mahasiswa  :  ………………………………………… 
Stambuk  : ………………………………………… 
Tahun akademik  : ………………………………………… 
 

Berilah tanda cek (√) pada lajur skor sesuai pengamatan anda. 
Deskripsi skor :  1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik 

No. 
Aspek Skor 

A. Artikel Ilmiah 1 2 3 4 5 

 
1 

Judul  

Kesesuaian isi dan judul artikel 

     

 
2 

Abstrak  

Latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, kata kunci 

     

 
3 
4 
5 

Pendahuluan  

Persoalan yang menasari pelaksanaan  

Uraian dasar keilmuan yang mendukung 

Kemutakhiran substansi topic yang dibahas 

     

 
6 
7 
8 

Metode  

Ketepatan menggunakan metode 

Keruntutan prosedur 

Kebaruan metode 

     

 
9 
10 
11 

Hasil dan pembahasan 

Kumpulan dan kejelasan penampilan data 

Proses/teknik pengolahan data 

Ketajaman analisis dan sintesis data 

     

 
12 

Kesimpulan  

Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan  

     

 B. Portofolio       
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Kelengkapan RPP 
Frekuensi praktik sesuai jadwal 
Observasi teman sejawat 
Saran guru pamong 
Analisis angket siswa 
Table kegiatan persekolahan individual 

     

 
Nilai  

 

Dosen Pembimbing 
 
 
……………………………… 



 

 

Lampiran 5. 
FORMAT LAPORAN PPL II 

DAFTAR ISI 
I. Sampul (Lampiran 4.b) 
II. Lembar pengesahan (Lampiran 4.c) 
III. Kata pengantar 
IV. Daftar isi 
V. Artikel ilmiah (Lampiran 4.a) 
VI. Portofolio 

1. Nama mahasiswa 1 
a. RPP 
b. Jadwal Praktek Pembelajaran 
c. Catatan observasi teman sejawat 
d. Saran guru pamong 
e. Analisis angket siswa (lampiran 4.e) 
f. Table kegiatan persekolahan individual (lampiran 4.f) 

2. Nama mahasiswa 2 
a. RPP 
b. Jadwal Praktek Pembelajaran 
c. Catatan observasi teman sejawat 
d. Saran guru pamong 
e. Analisis angket siswa (lampiran 4.e) 
f. Table kegiatan persekolahan individual (lampiran 4.f) 

3. Dst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Lampiran 5.a 
FORMAT ARTIKEL ILMIAH 
1. Judul laporan sesuai untuk PKM ARTIKEL ILMIAH 

2. Jumlah halaman 8 sampai 10 (tidak termasuk halaman kulit muka, halaman pengesahan, dan lampiran). 

3. Ditulis menggunakan huruf times new roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A-4 

margin kiri 4cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. 

4. Tulis mengikuti sistematika sebagai berikut 

a. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 4.a) 

b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 4.b) 

c. ISI ARTIKEL 

1. JUDUL 

Judul tulisan hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. 

2. NAMA PENULIS 

Nama-nama dan NIM penulis dituliskan tepat dibawah judul 

3. ABSTRAK DAN ABSTRACT (maksimum satu halaman) 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan inggris. Abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata dan 

merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi:latar belakang, tujuan, metode, hasil dan 

kesimpulan dan ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi. Dibawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci 

(keywords). 

4. PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari kegiatan sesuai 

topic yang diangkat.Latar belakan merupakan gambaran umum observasi awal dan fenomena 

mengenai topic yang diangkat dari kegiatan magang 3. Penulis perlu merujuk berbagai sumber 

pustaka, pandangan singkat para penulis/peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan topic 

terkait untuk menunjukkan kemutakhiran substansi gagasan. 

 

5. TUJUAN 

Tujuan penelitian dalam artikel ilmiah ini harus diungkapkan secara jelas dan mencerminkan judul 

artikel. 

6. METODE 

Judul dari bagian inidapat diganti dengan metode pelaksanaan, namun dapat diberi judul lain 

bergantung pada kegiatan dan metodologi yang telah dilakukan sehingga penulis diberi kebebasan 

untuk member judul lain seperti pendekatan teoritik. Secara umum, metode berisi tentang 

bagaimana observasi dilakukan termasuk waktu, lama, dan tempat dilakukannya observasi, bahan 

dan alat yang digunakan, metode untuk memperoleh data/informasi, seta cara pengolahan data dan 

analisis yang dilakukan. Metode harus dijelaskan  secara lengkap. Acuan (referensi) harus 

dimunculkan jika metode yang ditawarkan kurang dikenal atau unik. 

7. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Data dapat diringkas dalam 

bentuk table dan gambar. Umumnya, berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan 

dari observasi yang telah dilakukan, terutama dalam konteks yang berghubungan dengan apa yang 

pernah dilakukan oleh orang lain. Interpretasi dan ketajamn analisis dari penulis terhadap hasil yang 

diperoleh dikemukakan disini, termasuk pembahasan tentang pertanyaan yang timbul dari hasil 

observasi serta dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk kelanjutan bagi penelitian 

mendatang.Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan persamaan dari hasil 

pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustakan (penelitian gterdahulu) 



 

 

perlu mendapatkan catatan disini.Hasil dan pembahasan hendaknya menjadi satu kesatuan, dan 

tidak dipisah menjadi subbab tersendiri. 

8. KESIMPILAN 

Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari 

pemabahasan.Secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah 

dikemukakan dalam pendahuluan. 

9. UCAPAN TERIMA KASIH 

Apabila memang ada pihak yang telah membantu dalam kegiatanyang dilakukan, maka ucapan 

terima kasih dapat disampaikan disini. 

10. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh 

tulisan.Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka, begitu 

juga sebaliknya setiap pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam tubuh 

tulisan.Format perujukan pustaka mengikuti style Harvard style. 

 
 
 
Perujukan Pustaka Mengikuti Harvard Style: 
Contoh: 
Buller H, Hoggart K. 19944a, New drugs for acute respiratory distress syndrome. New England J 
Med 337(6):435-439. 
 



 

 

 
Lampiran 5.b 

 

LOGO 
UNIVERSITAS 

 
 

LAPORAN PORTOFOLIO PPL II 
JUJDUL PROGRAM 

………………………………………………………………… 
 
 

Disusun Oleh: 
Nama dan NIM 
Nama dan NIM 
Nama dan NIM 

 
 
 
 
 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI 
KENDARI 

20.. 



 

 

 
Lampiran 5.c 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Judul Kegiatan : 
Sekolah   : 
Anggota   : 

 
 
  Kota/Kab, Tanggal-Bulan-Tahun 
 Menyetujui  Mengesahkan  
 Dosen Pembimbing Kepala Sekolah………… 

 
 
 

 (………………………….) (……………………………..) 
 NIP/NIK: NIP/NIK: 



 

 

 


