KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita
semua, sehingga Buku Panduan Magang 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Parepare dapat dirampungkan dan menjadi dokumen resmi yang akan
dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Magang 2 di lingkup FKIP
UMPAR.
Buku ini disusun berdasarkan hasil pelatihan yang dilaksanakan di tinkat Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMPAR yang melibatkan empat program studi yaitu Program
Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan
Luar Sekolah. Tim penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam
buku panduan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan
kualitas buku serta pelaksanaan kegiatan Magang ini.
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Penyusun
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BAB I PENGERTIAN, TUJUAN, DAN SASARAN
A. Pengertian
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X
Pasal 38 (4) menyebutkan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi
dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Bagi LPTK, kurikulum
dikembangkan selain mengacu pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, juga harus mengacu
pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Undang- undang
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang di dalamnya terkandung beberapa hal
terkait dengan kompetensi guru. Kompetensi guru yang dirumuskan dalam UU No. 14 Tahun
2005 adalah (1) kompetensi pedagogis, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial, dan
(4) kompetensi kepribadian. Namun demikian rumusan kompetensi ini masih dirasakan bersifat
fragmentaris dan tidak bisa digunakan langsung sebagai landasan penyusunan kurikulum
program pendidikan pendidik/guru. Oleh karena itu, dalam upaya standarisasi pengembangan
kurikulum LPTK masih diperlukan reformulasi dan penegasan keutuhan kompetensi guru yang
mengandung empat kompetensi yang telah disebutkan dalam undang-undang.
Dalam perkembangan kekinian untuk menghasilkan lulusan pendidikan pada setiap
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012
tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena
itu, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh suatu Program Studi (Prodi) agar menghasilkan
lulusan yang memiliki kompetensi adalah menyempurnakan kurikulum dengan berdasar pada
KKNI.
Berkaitan dengan hal tersebut, FKIP Universitas Muhammadiyah Parepare telah
melakukan review kurikulum yang berdasar pada KKNI. Review kurikulum ini sebagai upaya
penerapan konsep link and match antara dunia pendidikan guru dengan dunia sekolah. Adapun
hasil review kurikulum yang dilakukan prodi dalam lingkup FKIP adalah masuknya matakuliah
magang 1, 2 dan magang 3 dalam struktur kurikulum prodi. Matakuliah ini dirancang dan
dipersiapkan untuk melatih mahasiswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan dasardasar kependidikan serta nilai-nilai keguruan secara utuh dan integratif. Selain itu, mata kuliah
ini dipandang sebagai pemajanan awal (earlier exposure) para calon guru. Oleh karena itu,
matakuliah Magang 2 di FKIP Universitas Muhammadiyah Parepare dijadikan sebagai
matakuliah wajib yang harus diprogramkan oleh mahasiswa.

B. Tujuan
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Secara umum magang 2 bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan
dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi dan memantapkan kemampuan awal
calon guru mengembangkan perangkat pembelajaran melalui:
1. Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru.
2. Menelaah strategi pembelajaran.
3. Menelaah sistem evaluasi.
4. Merancang RPP
5. Mengembangkan media pembelajaran
6. Mengembangkan bahan ajar
7. Mengembangkan perangkat evaluasi

C. Sasaran
Magang 2 mempunyai sasaran agar mahasiswa memiliki pengalaman langsung: (i)
menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, (ii) menelaah strategi
pembelajaran, (iii) menelaah sistem evaluasi, (iv) merancang RPP, (v) mengembangkan media
pembelajaran, (vi) mengembangkan bahan ajar, (vii) mengembangkan perangkat evaluasi.
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BAB II MEKANISME PELAKSANAAN MAGANG
A. SYARAT MAGANG
Mahasiswa dapat mengikuti magang 2 apabila memenuhi persyaratan akademik
maupun persayaratan administratif, yaitu:
1. Dapat membaca Al-Qur’an dengan baik.
2. Saat mendaftar minimal semester 3 dan aktif pada semester sebelumnya.
3. Telah melulusi mata kuliah Magang 1 dengan memperoleh nilai minimal “B”.
4. Bersedia menjaga nama baik almamater.
5. Mengisi format yang disahkan oleh Prodi/jurusan diketahui oleh WD III.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN MAGANG
Prosedur untuk menjadi peserta magang 2 adalah
1. Mahasiswa mendaftar magang secara indiviidu maupun kelompok (Maksimal satu
rombongan belajar) ke prodi dengan membawa Kartu Rencana Studi (KRS) dan form
pendaftaran magang.
2. Prodi melakukan verifikasi berkas mahasiswa untuk menempuh magang.
3. Prodi menentukan dosen pengampuh matakuliah magang 2 dan di setujui oleh Dekan.
4. Dekan mengirim surat ijin ke tempat magang.
5. Dekan menerbitkan surat tugas magang bagi mahasiswa apabila telah menerima izin dari
tempat magang.

C. PENENTUAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH MAGANG 2 DAN
SEKOLAH
Dosen Pengampu ditentukan oleh prodi dalam lingkungan FKIP Universitas
Muhmmadiyah Parepare dengan pertimbangan sebagai berikut.
1. Dosen pengampuh magang 2 memiliki kualifikasi akademik minimal Strata Dua (S-2) dan
memiliki wawasan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Perkembangan Peserta Didik,
dan Kompetensi Guru.
2. Dosen Pembimbing di-SK-kan oleh Dekan.
3. Setiap kelompok (satu rombongan belajar) diampu oleh satu orang Dosen Pengampu
matakuliah.
Penentuan Sekolah
1. Mahasiswa menentukan sekolah sebagai lokasi magang 2.
2. Meminta persetujuan Kepala Sekolah untuk dijadikan sebagai lokasi magang 2.
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3. Persetujuan Kepala Sekolah ditembuskan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau
Ka.UPTD/Cabang Dinas sebagai pemberitahuan.
Pembiayaan
Pembiayaan program magang 2 bersumber dari mahasiswa berdasarkan APBU.

D. PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan magang 2 meliputi:
a. menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru,
b. menelaah strategi pembelajaran,
c. menelaah sistem evaluasi,
d. merancang RPP,
e. mengembangkan media pembelajaran,
f. mengembangkan bahan ajar,
g. mengembangkan perangkat evaluasi.

2. Rincian kegiatan magang 2 sebagai berikut.
a. Minggu I: Dosen pengampu matakuliah menjelaskan tujuan magang 2 di kelas.
b. Minggu II: Dosen menjelaskan model pembelajaran, RPP, dan Evaluasi pembelajaran.
c. Minggu III: Dosen menjelaskan kegiatan magang 2 yang terkait dengan aspek yang akan
dinilai.
d. Minggu IV-X: Mahasiswa melakukan magang 2 di lokasi.
e. Minggu XI: Dosen pengampuh melakukan pertemuan dengan peserta magang sekaligus
pengumpulan laporan.

3. Selama melakukan magang di sekolah, mahasiswa membuat absensi di sekolah sesuai
dengan format yang ditentukan oleh pengelola magang 2.
4. Monitoring dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Pimpinan Fakultas dan
Pimpinan Universitas untuk memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan baik.
5. Hasil pemantauan digunakan untuk mengadakan evaluasi, selanjutnya hasil evaluasi
digunakan untuk melakukan pembinaan. Bentuk kegiatan pembinaan seperti melakukan
diskusi untuk memberikan masukan terhadap perencanaan magang 2 selanjutnya.
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E. WAKTU
Magang 2 dilaksanakan saat libur semester 4 (empa) dengan durasi waktu 11 (sebelas)
minggu.
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BAB III DESKRIPSI TUGAS
A. TUGAS MAHASISWA
Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa
1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti rangkaian kegiatan magang 2.
2. Selama kegiatan magang 2 berlangsung, mahasiswa wajib mengenakan pakaian sesuai
dengan tata tertib.
3. Mahasiswa wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku
4. Mahasiswa menyiapkan format atau jurnal magang 2 yang telah ditentukan.
5. Pada saat magang mahasiswa harus berpenampilan sesuai dengan tata tertib.
6. Mahasiswa melaksanakan: menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang
digunakan guru, menelaah strategi pembelajaran, menelaah sistem evaluasi, merancang
RPP, mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan bahan ajar,
mengembangkan perangkat evaluasi.
7. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir di sekolah.
8. Menyusun Laporan individu sesuai dengan format magang;
9. Mahasiswa menyusun dan menyelesaikan tugas laporan individu pada minggu akhir
kegiatan magang 2 dengan berkonsultasi kepada dosen pengampu matakuliah.

B. TUGAS DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH
1. Membimbing mahasiswa membuat perencanaan tentang pelaksanaan magang 2.
2. memberikan bimbingan dan konsultasi kepada mahasiswa secara periodik terutama
Perangkat pembelajaran di sekolah.
3. memantau dan mengobservasi jalannya pelaksanaan magang oleh mahasiswa di sekolah.
4. koordinasi dengan kepala sekolah atau guru untuk mengatasi permasalahan yang terkait
dengan pelaksanaan magang 2 secara periodik.
5. melakukan cek akhir tentang penyelenggaraan magang 2.
6. menilai laporan magang 2.
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BAB IV PENILAIAN
Prosedur penilaian terhadap mahasiswa peserta magang 2 dilakukan oleh dosen
Pengampu. Laporan mahasiswa dapat dinilai, jika mahasiswa hadir di sekolah minimal 80%.
Penyerahan nilai magang selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan selesai.
Berikut tentang komponen-komponen yang dinilai dalam laporan sebagai berikut.
1.

Pendahuluan: profil sekolah.

2.

Prosedur Pelaksanaan: Jumlah siswa, tempat, dan waktu pelaksanaan magang,
Langkah-langkah menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran.

3.

Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan: berupa narasi hasil
a. Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru.
b. Menelaah strategi pembelajaran.
c. Menelaah sistem evaluasi.
d. Merancang RPP
e. Mengembangkan media pembelajaran
f. Mengembangkan bahan ajar
g. Mengembangkan perangkat evaluasi

4.

Simpulan dan Saran.

Konversi nilai dalam bentuk angka menjadi nilai dalam bentuk huruf dinyatakan sebagai
berikut:
3,50-4,00 = A
3,00-3,49 = B
2,50-2,99 = C
2,00-2,49 = D
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BAB V P E N U T U P

Buku panduan ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan Program magang 2 agar
sistematis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam rangka
peningkatan kualitas calon guru.
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FO - 01
RUBRIK OBSERVASI
PENGENALAN KULTUR SEKOLAH
Nama Mahasiswa

: ...................................................................................

Nomor Induk Mahasiswa

: ...................................................................................

Nama Sekolah

: ...................................................................................

Tanggal Pengamatan

: ...................................................................................

PETUNJUK:
Amatilah keadaan sekolah yang Anda kunjungi dengan cermat. Untuk mendapatkan
informasi yang akurat, dan dapat melakukan wawancara dengan guru, pegawai dan para
siswa. Catat hasil pengamatan Anda dengan melengkapi format berikut ini, atau
menuliskannya di tempat lain bila tempat yang tersedia tidak mencukupi.

HASIL PENGAMATAN
A. Identitas Sekolah
1. Nama Sekolah
2. Alamat
3. NPSN dan NSS
4. No. Telp/Fax
5. Kode Pos

B. Keadaan Fisik Sekolah
1. Status Lahan
2. Luas tanah

: ................................................................................

3. Jumlah ruang kelas

: ................................................................................

4. Ukuran ruang kelas

: ................................................................................

5. Bangunan lain yang ada : ................................................................................
a. ...................................................... , Luasnya : ............................................
b. ...................................................... , Luasnya : ............................................
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c. ...................................................... , Luasnya : ............................................
d. ...................................................... , Luasnya : ............................................
e. ...................................................... , Luasnya : ............................................
f.

...................................................... , Luasnya : ............................................

g. ...................................................... , Luasnya : ............................................
6. Lapangan Olah Raga (jenis, ukuran)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
C. Keadaan Lingkungan Sekolah
1. Jenis bangunan yang mengelilingi sekolah:
a. Sebelah barat
b. Sebelah timur
c. Sebelah utara
d. Sebelah selatan
2. Kondisi lingkungan sekolah
a. Keamanan
b. Kebersihan
c. Keindahan
d. Penghijauan
e. Topografi (Kondisi geografis tanah/lahan)
f. Social dan masyarakat
g. Dll.
...........................................................................................................................

D. Fasilitas Sekolah (tuliskan jenis, kuantitas, dan kualitasnya).
1. Perpustakaan

: ......................................................................................

2. Laboratorium

: ......................................................................................

3. Ruang BK

: ......................................................................................

4. Ruang Serbaguna

: ......................................................................................

5. Ruang tata usaha

: ......................................................................................

6. Lain - lain

:
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E. Penggunaan Sekolah
1. Jumlah sekolah yang menggunkan bangunan ini: ...............................................
2. Jumlah Shift tiap hari : ......................................................................................

F. Jumlah serta kualifikasi Guru/Pimpinan/staf dan tenaga kependidikan,Jumlah Siswa
1. Guru

: ......................................................................................

2. Siswa

: ......................................................................................

G. Interaksi Sosial
(Tuliskan dengan singkat kesan Anda tentang hubungan antara guru-guru, gurusiswa,

siswa-siswa, dan semua hubungan antara semua personil di sekolah

tersebut).
1. Hubungan guru dengan guru

: ...............................................................

2. Hubungan guru dengan siswa

: ...............................................................

3. Hubungan siswa dengan siswa

: ...............................................................

4. Hubungan guru dengan pegawai/TU : ................................................................
5. Hubungan sosial secara keseluruhan : ................................................................

H. Tata Tertib
1. Untuk siswa
2. Untuk guru
3. Untuk pegawai

: ......................................................................................
: ......................................................................................
: ......................................................................................

I. Kesan Umum
Tuliskan kesan umum Anda terhadap sekolah yang Anda amati:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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FO - 02
RUBRIK OBSERVASI
TELAAH KURIKULUM, STRATEGI, DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
PETUNJUK:
Amatilah RPP yang disusun oleh guru mata pelajaran sesuai bidang studi Anda. Berilah tanda centang (√) pada kolom pengamatan sesuai RPP yang
diamati.

BUTIR
PENGAMATAN
Telaah
Kurikulum

INDIKATOR
1

Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum

2
3

Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi
ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan
Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran

4

Guru memilih materi pembelajaran yang:

PENGAMATAN PADA RPP KE1

2

3

4

5

6

7

8

9

a) sesuai dengan tujuan pembelajaran,
b) tepat dan mutakhir,
c) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik,
d) dapat dilksanakan di kelas,
e) sesuai dengan konteks kehidupan sehari hari peserta didik
5

Guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran
yang diampunya, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit ,
melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
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BUTIR
PENGAMATAN

Strategi
pembelajaran

INDIKATOR
6

Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir didalam perencanaan dan pelaksanaan
pembelajaran

7

Guru menyususn materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi
yang tepat , mutakhir dan yang membantupeserta didik untuk memahami konsep materi
pembelajaran memperhatikan guru dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran

1

Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan rancangan yang telah disusun
secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti
tentang tujuannya

2

Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar
peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan

3

guru mengkomunikasikan informasi baru sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar
peserta didik
Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan roses pembelajaran,
bukan semata mata kesalahan yang harus dikoreksi
Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum & mengkaitkannya dengan
konteks kehidupan sehari hari peserta didik
Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk
kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar &
mempertahankan perhatian peserta didik

4
5
6

7
8
9

PENGAMATAN PADA RPP KE1

2

3

4

5

6

7

8

9

Guru mengelola kelas denagn efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya
sendiri agar semua waktu peserta dapat termanfaatkan secara produktif
Guru mampu menyesuaikan aktifitas pembelajaran yang di rancangdengan kondisi kelas
Guru memberikan banyak kesempatan keoada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan,
dan berinteraksi dengan pesrta didik yang lain

10 Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses
belajar peserta didik
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BUTIR
PENGAMATAN

INDIKATOR

PENGAMATAN PADA RPP KE1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 Guru menggunakan alat bantu mengajar,dan/audio visua untuk meningkatkan motivasi
belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran
12 Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta
didik untuk mengetahui tingkat kemampuan masing masing
13 Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik
untuk belajar sesuai dengan kecakapan masing masing
14 Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya
kreatifitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik
15 Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan
perhatian kepada setiap individu
16 Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi dan kesulitan belajar
masing masing peserta didik
17 Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya
masing masing
18 Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk
memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan
19 Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi pesrta
didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk
menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka
20 Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta
didik tanpa mengienterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu mengklarifikasi
pertanyaan
21 Guru menanggapi pertanyaan pesrta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan
pembelajaran dan isi kurikulum tanpa mempermalukannya
22 Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik
antar peserta didik
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BUTIR
PENGAMATAN

INDIKATOR

PENGAMATAN PADA RPP KE1

2

3

4

5

6

7

8

9

23 Guru membenarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik
yang benar maupun yang salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik

Penilaian dan
evaluasi

24 Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara
lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik
1 Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai
kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP
2

Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian dan mengumumkan
hasil serta implikasinya kepada peserta didik

3

Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik /kompetensi dasar yang sulit
untuk keperluan remedial dan pengayaan

4

Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan
pembelajaran selanjutnya

5

Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran
materi tambahan dan sebagainya

6

Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh
pengalaman diri sendiri

7

Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari kolega atau hasil penilaian proses
pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya
8 Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan
pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program PKB
9 Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan , pelaksanaan, penilaian
pembelajaran dan tindak lanjutnya
10 Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan
ilmiah(seminar, konferensi) dan aktif melaksanakan PKB
11 Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB.
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FO - 03
RUBRIK PENILAIAN
PERANCANGAN RPP, MEDIA, BAHAN AJAR, DAN EVALUASI
PETUNJUK:
Rubrik ini diisi oleh guru pamong untuk menilai kinerja mahasiswa/peserta dalam menyusun RPP, media pembelajaran, bahan ajar, serta perangkat
evaluasi untuk setiap RPP yang dirancang. Nilai yang digunakan adalah 4 (sangat Baik), 3 (Baik), 2 (Kurang), 1 (Sangat Kurang).

KINERJA MAHASISWA

BUTIR INDIKATOR

Memformulasikan tujuan
pembelajaran dalam RPP
sesuai dengan sialbus dan
memperhatikan karakter
peserta didik

1 Tujuan pembelajaran dirumuskan dan
dikembangkan berdasarkan SK/KD yang akan
dicapai.
2 Tujuan pembelajaran memuat gambaran proses
dan hasil belajar yang dapat dicapai oleh peserta
didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya
3 Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan
kebutuhan belajar peserta didik

Menyusun bahan ajar
secara runtut, logis,
kontekstual dan mutahir

1 Bahan ajar disusun dari yang sederhana ke
kompleks, mudah ke sulit dan/atau konkrit ke
abstrak sesuai dengan tujuan pembelajaran
2 Keluasan dan kedalaman bahan ajar disusun
dengan memperhatikan potensi peserta didik
(termasuk yang cepat dan lambat,motivasi tinggi
dan rendah)

RPP KE1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RATA RATA
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KINERJA MAHASISWA

Merencanakan kegiatan
pembelajaran secara
efektif

Memilih sumber
belajar/media sesuai
materi dan strategi
pembelajaran

BUTIR INDIKATOR

RPP KE1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RATA RATA

3 Bahan ajar dirancang sesuai dengan konteks
kehidupan dan perkembangan Ilmu pengetahuan
dan teknologi.
4 Bahan ajar dirancang dengan menggunakan
sumber yang bervariasi (tidak hanya buku
pegangan peserta didik)
1 Strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran
relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai /kompetensi harus dikuasai peserta
didik.
2 Strategi dan metode pembelajaran yang dipilih
dapat memudahkan pemahaman peserta didik
3 Strategi dan metode pembelajaran yang dipilih
sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif,
afektif, dan psikomotor peserta didik.
4 Setiap tahapan pembelajaran diberi alokasi waktu
secara proporsional dengan memperhatikan
tingkat kompleksitas materi dan/atau kebutuhan
belajar peserta didik.
1 Sumber belajar/media pembelajaran yang dipilih
dapat dipakai untuk mencapai tujuan
pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai
(misalnya buku, modul untuk kompetensi
kognitif; media audio visual, Komputer untuk
kompetensi keterampilan).
2 Sumber belajar/media pembelajaran termasuk
TIK yang dipilih dapat memudahkan pemahaman
peserta didik
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KINERJA MAHASISWA

Memulai pembelajaran
dengan efektif
Menguasai materi
pelajaran

Menerapkan
pendekatan/strategi
pembelajaran yang efektif

BUTIR INDIKATOR

RPP KE1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RATA RATA

3 Sumber belajar/media pembelajaran yang dipilih
sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif,
afektif, dan psikomotor peserta didik.
1 Melakukan apersepsi
2 Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
dalam rencana kegiatan
1 Kemampuan menyesuiakan materi dengan tujuan
pembelajaran.
2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan
pengetahuan lain yang relevan, perkembangan
Iptek , dan kehidupan nyata .
3 Tingkat ketepatan pembahasan dengan materi
pembelajaran.
4 Kemampuan menyajikan materi secara sistematis
(mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak)
1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai
2 Melaksanakan pembelajaran secara runtut
3 Menguasai kelas
4 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat
kontekstual
5 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan
tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect)
6 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
alokasi waktu yang direncanakan
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KINERJA MAHASISWA

Memanfaatan sumber
belajar/media dalam
pembelajaran

BUTIR INDIKATOR

RPP KE1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RATA RATA

1 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan
sumber belajar/media pembelajaran
2 Menghasilkan pesan yang menarik
3 Melibatkan siswa dalam pembuatan dan
pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran

Memicu dan/atau
memelihara keterlibatan
siswa dalam pembelajaran

Menggunakan bahasa
yang benar dan tepat
dalam pembelajaran
Mengakhiri pembelajaran
dengan efektif

1 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui
interaksi guru, siswa, sumber belajar
2 Merespon positif partisipasi siswa
3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons
siswa
4 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang
kondusif
5 Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa
dalam belajar
1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar
2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar
3 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman
dengan melibatkan siswa

2 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan
arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian
remidi/pengayaan
Merancang alat evaluasi
1 Kesesuaian teknik dan jenis penilaian (tes lisan,
untuk mengukur kemajuan
tes tertulis, tes perbuatan) sesuai dengan tujuan
pembelajaran.
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KINERJA MAHASISWA

dan keberhasilan belajar
peserta didik

BUTIR INDIKATOR

RPP KE1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RATA RATA

2 Alat tes dirancang untuk dapat mengukur
kemajuan belajar peserta didik dari aspek
kognitif, afektif dan/atau psikomotorik.
3 Rancangan penilaian portofolio peserta didik
minimal 1 kali per semester
4 Hasil analisis penilaian sebelumnya (UH, UAS,
UN) digunakan untuk keperluan program
perbaikan (remedial, pengayaan, dan/atau
menyempurnakan rancangan dan/atau
pelaksanaan pembelajaran)
1 Menggunakan teknik penilaian otentik (kuis,
pertanyaan lisan, pemberian tugas, dsb.) untuk
memantau kemajuan belajar peserta didik.

Menggunakan berbagai
strategi dan metode
penilaian untuk memantau
kemajuan dan hasil belajar
2 Menggunakan teknik penilaian (ulangan harian,
peserta didik dalam
tengah semester, dan ulangan semester) disusun
mencapai kompetensi
untuk mengukur hasil belajar peserta didik dalam
tertentu sebagaimana yang
aspek kognitif, afektif dan/atau psikomotor.
terulis dalam RPP
3 Menerapkan penilaian portofolio dalam bentuk
tugas terstruktur
4 Menggunakan alat penilaian yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran dan materi ajar sebagaimana
disusun dalam RPP.
Memanfaatkan berbagai
1 Menggunakan hasil analisis penilaian untuk
hasil penilaian untuk
mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang
memberikan umpan balik
mudah, sedang dan sulit sehingga diketahui
bagi peserta didik tentang
kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta
kemajuan belajarnya dan
didik untuk keperluan remedial dan pengayaan.
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KINERJA MAHASISWA

bahan penyusunan
rancangan pembelajaran
selanjutnya

BUTIR INDIKATOR

RPP KE1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RATA RATA

2 Menggunakan hasil penilaian untuk
menyempurnakan rancangan dan/atau
pelaksanaan pembelajaran
3 Melaporkan kemajuan dan hasil belajar peserta
didik kepada orang tua, teman guru dan bagi
peserta didik sebagai refleksi belajarnya
4 Memanfaatkan hasil penilaian secara efektif untuk
mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan
dan masalah potensial untuk peningkatan
keprofesian dalam menunjang proses
pembelajaran
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FO - 04
LEMBAR MONITORING MAGANG 2

NO.

HARI /
TANGGAL

TANDA TANGAN

BENTUK OBSERVASI

MAHASISWA

GURU
PAMONG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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FO - 05
FORMAT SAMPUL LAPORAN

LAPORAN
KEGIATAN MAGANG 2

NAMA SEKOLAH TEMPAT MAGANG 2

Oleh
Nama :
NIM :

PROGRAM STUDI ..........................
FAKULTAS .....................................
UNIVERSITAS ...............
Bulan, Tahun
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FO - 06
FORMAT LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN KEGIATAN MAGANG 2

Laporan Program Magang 2 oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare di
.............................. Tahun Pelajaran ........................ dinyatakan diterima dan disahkan

Yang melaksanakan kegiatan ini adalah:
Nama

:..........................................

NIM

:..........................................

Program Studi

:..........................................

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Parepare, ,..........................
Disahkan oleh,

Mengetahui
Kepala Sekolah.............

Dosen Pengampu

(………………………….)

(………………………)
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FO - 07
FORMAT LEMBAR PENILAIAN LAPORAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN MAGANG 2
Nama Mahasiswa
NIM
Jurusan/Prodi
Tempat Magang

: ...................................................
: …………...……………………
: ...................................................
: ...................................................
SKALA PENILAIAN

BAB /
KOMPONEN

Nilai dari
Guru

KRITERIA
1

Pendahuluan
Prosedur
Pelaksanaan
Hasil
pelaksanaan
dan
pembahasan

Simpulan dan
Saran
Daftar
Pustaka

2

3

Nilai dari
Dosen
4

1

2

3

4

Visi Misi Sekolah
Profil Sekolah
Jelas jumlah siswa, tempat, dan waktu pelaksanaan magang
Langkah-langkah melakukan pengamatan
Deskripsi hasil telaah kurikulum
Deskripsi hasil telaah strategi pembelajaran yang digunakan
guru.
Deksripsi hasil telaah rancangan RPP guru
Deksripsi hasil telaah media pembelajaran yang digunakan
guru
Deksripsi hasil telaah sistem evaluasi pembelajaran yang
digunakan guru
Menyajikan simpulan hasil pelaksanaan
Saran tindak lanjut diberikan berdasarkan temuan dan
pembahasan hasil pelaksanaan pembelajaran inovatif di kelas
Daftar Pustaka relevan dan penulisannya sesuai ketentuan
{Nilai akumulasi setiap nilai pada rentang skala} Jumlah
{Jumlah keseluruhan nilai dari rentang skala}

Total

{Nilai total dibagi jumlah kriteria (12 kriteria)}

Rata - Rata

{Akumulasi nilai rata-rata dari guru dan dosen dibagi dua}

Nilai Akhir

Tanda Tangan

Berdasarkan pengamatan dan laporan Program Magang 2 oleh mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Parepare, maka guru dan dosen pembimbing memberikan nilai A / B / C / D /
E pada kegiatan ini.
Parepare, ,..........................
Mengetahui
Kepala Sekolah.............
Dosen Pengampu

(………………………….)

(………………………)
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FO - 08
SISTEMATIKA LAPORAN KEGIATA MAGANG 2

Lembar Pengesahan
Lembar Penilaian
Daftar Isi
Bab I PENDAHULUAN
A. Visi Misi Sekolah
B. Profil Sekolah
Bab II PROSEDUR PELAKSANAAN
A. Jumlah siswa, tempat, dan waktu pelaksanaan Magang 2
B. Langkah-langkah melakukan pengamatan
Bab III HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pelaksanaan
A.1. Deskripsi hasil telaah kurikulum
A.2 Deskripsi hasil telaah strategi pembelajaran yang digunakan guru.
A.3 Deksripsi hasil telaah rancangan RPP guru
A.4 Deksripsi hasil telaah media pembelajaran yang digunakan guru
A.5. Deksripsi hasil telaah sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan guru
B. Pembahasan
Bab V SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
B. Saran
Daftar Pustaka
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