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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan profesi harus mengacu pada ketersediaan lapangan lcerja

(keseimbangan antara supp,y dan demand). Oleh karenanya kebutuhan guru dalam jumlah

yang cukup dan mutu yang memenuhi standar perlu dihitung secara cermat. Rintisan
Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) Guru Sekolah Dasar (SD) dan
Berasrama merupakan pendidikan profesi guru yang diselenggarakan dalam kurun waktu
yang bersamaan, baik program akademik substansi bidang studi maupun al<ademik

kependidikan, dilaniutkan dengan PPL yang intensif di sekolah mira dan diakhiri dengan uji
kompetensi serca mem iliki kewenangan tambahan.
Model kurikulum rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) Guru
Sekolah Dasar (SD) dan Berasrama ini dilaksanakan 9 semester dengan beban belajar
pendidikan akademik sekurang-kurangnya 144 sks, meliputi beban belaiar untuk kompetensi
akademik kependidikan, kompetensi akademik bidang studi utama, pengembangan
kompetensi kepribadian dan sosial, prakondisi PPG melalui magang dan kewenangan
tambahan sebanyak 20 sks (kompetensi akademik bidang studi tambahan) serta beban
belaiar untuk Program PPG sebanyak 18-20 sks). Oleh karena itu, program ini akan

menghasilkan calon guru dengan kewenangan utama sebagai guru kelas dan kewenangan
tambahan sebagai guru SMP pada salah satu dari 5 mata pelajaran pokok di SD (Bahasa

lndonesia, PKn, Matematika, lPA, IPS).

Guna menyiapkan guru profesional dalam pendidikan akademik- (S-l), program ini disertai
dengan prakondisi dalam bentuk mata kuliah magang/internship. Mata kuliah matang dimulai
dari semester 2 sampai semester 6 dengan bobot masing-masing magang I sks dan

dilakanakan pada setiap akhir semester.

B. Tujuan Magang
Tujuan kegiatan magant bagi mahasiswa program PPGT adalah sebagai berikut.
l. Membangun landasan jatidiri pendidik melalui pengamatan langsung kultur sekolah dan

pengamatan proses pembelajaran.
2. Memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi melalui telaah

kurikulum, perangkat pembelaiaran, strategi pembelalaran, sistem evaluasi, membantu
mengembangkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, media pembelaiaran, bahan aiar,
LKS, dan perangkat evaluasi).

3. Peserta melaksanakan proses pembelajaran dan memantapkan jati diri pendidi( dengan

menladi asisten guru melalui praktik mengajar dengan bimbingan melekat guru pamong
dan dosen pembimbing, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan
.kegiatan ekstra ku rikuler.

C. Manfaat Magang
Manfaat kegiatan magang bagi mahasiswa program PPGT sebagai berikut.
l. Melatih kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di SD setelah melakukan pengamatan

kuliur sel<olah dan proses pembelalaran.
2. Mendapatkan pengalaman ke-SD-an sesuai profesi yang akan digelutinya sehingSa

memiliki kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi.
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3. Mahasiswa dapat melal<ukan refleksi atas kompetensinya dalam praktik mengajar sebagai

asisten guru.
4. Mahasiswa mengenal lebih lauh tentang profil guru SD sehingga dapat berperilaku

sebagai sosok guru SD.

D. Prinsip-prinsip Magang
Kegiatan magang memegang prinsip-prinsip berikut.
l. Magang tidak sama dengan Program Pengalaman Lapangan (PPL).

2. Magang dilaksanakan secara terstruktur dan merupakan beban belajar tersendiri yang
dilaksanakan secara blok sesudah ujian akhir semester perkuliahan tatap muka, dengan

beban belajar tiap-tiap semester sel<urang-kurangnya I SKS.

3. Magang dilaksanakan secara gradual/berlenjang untuk mengimplementasikan hasil belajar
pada tiap-tiap semester.

4. Magang dibimbing oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang relevan dan

memenuhi syarat.
5. Magang dilaksanakan melalui kerjasama yang kuat dengan

syarat.
6. Magang dilaksanakan dengan manajemen yang sistematis, seperti peniadwalan,

penempatan, proses pemagangan, dan penilaian.

E. Syarat-syarat Magang
Pelaksanaan kegiatan magang ini mempunyai persyaratan sebagai berikut.
l. Untul< Magang l, mahasiswa sudah menempuh matakuliah di semester I dan semester 2.

2. Untul< Magang 2, mahasiswa sudah lulus magang I dan sudah menempuh mata kuliah di
semester 3 dan 4.

3. Untuk Magang 3, mahasiswa sudah lulus magang 2 dan sudah menempuh mata kuliah di

semester 5 dan 6.

3. Mencantumkan mata kuliah Magang pada KRS masing-masing semester yang telah
ditentukan.

4. Mengikuti pembekalan pada setiap mata kuliah Magang.

F. Status Magang
l. Magang adalah mata kuliah yang berbobot I sks dan wajib lulus dengan nilai minimal B.

2. Mahasiswa yang belum lulus harus mengulang mata kuliah magang di SD yang

bersangkutan dengan bimbingan DPL dan guru pamong.

G. Mekanisme dan Pelaksanaan
l. Jumlah iam mata kuliah magang adalah 150 menit x l6 pertemuan (40 jam) atau I hari

efektif sekolah (jam pertama - jam terakhir sekolah).
2. Tahapan masing-masing magant sebagai berikut.

a. Pembekalan mahasiswa dan koordinasi program studi PGSD dengan sekolah mitra.
b. Pelaksanaan Magang yang diawali dengan penyerahan mahasiswa ke sekolah mitra

oleh DPL.
c. Refleksi
d. Penyusunan Laporan
e. Penilaian
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sekolah mitra yang memenuhi

Bagan Mekanisme Pelaksanaan Magang

H. Teknis Pelaksanaan Magang
l. Pembekalan Mahasiswa

a. Pembekalan magang bertujuan agar mahasiswa memperoleh penjelasan dalam:
l) memahami kompetensi, tuiuan, dan mekanisme magang,
2) menggunakan instrumen magang,
3) dapat bekeria sama secara partisipatoris dalam rangka penyelesaian tugas magang,

dan

4) mengatur waktu dengan baik untuk mengefisienkan pelaksanaan tugas magang.
Pembekalan magang dilaksanakan oleh tim pengelola ppGT di kampus sesuai jadwal
yang telah ditentukan dengan pendekatan dialog, dengan Dosen pembimbing Magang
(DPM) yang berperan sebagai pemateri dan pengatur dialognya.
Waiib diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan rertib dan disiplin.
Materi pembekalan disusun oleh tim pengelola PpGT program studi pGSD.
Materi pembekalan meliputi pengembangan wawasan tentang magang.

c.

d.

e.

Pembekalan dan Koordinasi

dengan sekolah

TIDAK LULUS Ujian dan Penilaian



2. Pelaksanaan Magang

a. Pelaksanaan ll"gung I terdiri dari beberapa aktivitas' yaitu

kompetensi guru, pemahaman Peserta didik' observasi

observasi.
b. pelaksanaan Magang 2 terdiri dari aktivitas, yaitu telaah kurikulum dan perangkat

pembelaiaran, strategi pembelaiaran, sistem evaluasi' serta mengembangkan

perangkat Pembelaiaran.
c.PelaksanaanMagang3terdiriataskegiatanasistengurudanpraktikmengaiar.

3. Refleksi
KegiatanrefleksidilaksanakanolehmahasiswadenganbimbinganGuruPembimbing
Magang (GPM), dan DPM-

4. Penyusunan LaPoran

a. Laporan disusun oleh mahasiswa

laporan Yang telah ditentukan'

b. Pengumpulan laporan paling lambat

5. Penilaian

Penilaian merupakan akumulasi nilai dari GPM dan

penyusunan laporan dari mahasiswa'

l. Persyaratan
l. Dosen Pembimbing Magang (DPM)

a. Dosen tetaP PGSD FIP UNY'

b. Berpengalaman mengaiar minimal 5 tahun'

c. Berkualifikasi pendidikan minimal S-2'

d. Berpengalaman membimbing PPL reguler'

e. Mengikuti sosialisasi mata kuliah magang'

2. Guru Pembimbing Magang (GPM)

a. Berpengalaman meniadi guru SD minimal S-tahun'

b. Diutam'akan Uertculinhs"i pendidikan Sl PGSD atau kependidikan'

c. Mengikuti sosialisasi mata kuliah maganS'

3. Sekolah Dasar Mitra
a. Telah melaksanakan sistem pembelajaran guru kelas untuk kelas tinggi dan tematik

untuk kelas rendah.

b. Memiliki iumlah kelas minimal satu untuk setiaP tingkatan kelas'

c. Bersedia meniadi mitra secara berkesinambungan'

d. Pola kemitraan bersifat kolaboratif'

e. Memiliki komitmen tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa'

observasi kultur sekolah,

PBM. dan refleksi hasil

setiap akhir magang sesuai format Penyusunan

I minggu setelah Penarikan.

DPM atas Pelakanaan magang dan

J. Deskripsi tugas
l. Dosen Pembimbing Magang (DPM)

a. Menyerahkan mahasiswa ke SD mitra.
b. Menarik mahasiswa dari SD mitra.
c. Membimbing pelaksanaan maganS.

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan maganS.

e. Monitoring ke sekolah minimal 2 kali di luar penyerahan mahasiswa.

f. Melakukan refleki bersama GPM dan mahasiswa.

g. Menerima nilai dari kepala sekolah.
h. Menilai laporan hasil magang dan merekap nilai dari GPM.

i. Menyerahlcan nilai akhir magang ke Subbag. Pendidikan FlP.

2. Guru Pembimbing Magang (GPM)
a. Membimbing pelaksanaan magang.

b. Memantau dan mengevaluasi pelakanaan magang.

c. Melakukan refleki bersama DPM dan mahasiswa.

d. Menilai mahasiswa dalam melaksanakan magSng.

e. Menyerahkan nilai kepada kepala sekolah.

3. Kepala Sekolah
a. Mengkoordinasikan pelakanaan magang.

b. Mengarahkan pelaksanaan maganS sesuai dengan prinsip dan tuiuannya.

c. Menerima nilai dari GPM dan menyerahkannya kepada DPM.

4. Koordinator Magang
a. Mensosialisasikan pelakanaan magang.

b. Mengkoordinasi pelaksanaan pembekalan magang.

c. Mengelompokkan mahasiswa maSang.

d. Menentukan sekolah mitra.
e. Menentukan DPM.

5. Mahasiswa
a. Menaati tata teftib sekolah dasar.

b. Merancang program dengan guru untuk pelaksanaan tugas-tugas magans.

c. Berdisiplin, sopan, dan bertanggung iawab dalam pelaksanaan maganS.

d. Membangun kerja sama yang harmonis dengan siswa, guru, dosen, dan

sekolah.
e. Melaksanakan seluruh tugas maganS.

f. Menyusun laporan magang tepat waktu.
g. Berada di sekolah selama 8 hari iam keria efektif di sekolah dasar.

h. Berpakaian hitam putih dan berias almamater.

kepala
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BAB II
TUJUAN DAN KOMPETENSI MI\GANG

MAGANG | .l. Tujuan
Magang I bertujuan membangun landasan jatidiri pendidik.

2. Kompetensi
Memahami Kompetensi Pedagogik.
Memahami Kompetensi Kepribadian .

Memahami Kompetensi Sosial.
Memahami karakter dan perkembangan peserta didik.
Memahami kultur sekolah.
Memahami prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
Mengenal kurikulum dan pembelajaran mata pelajaran di SD.
Memahami kerrampilan dasar mengajar.
Mengenal Pelaksanaan proses pdmbelajaran di SD.
Mengenal penilaian proses dan hasil pembelalaran.
Menganalisis proses pembelajaran di SD.
Membedakan antara proses pembelajaran yang mendidik dan proses pembelajaran
yang tidak mendidik.

MAGANG 2
l. Tujuan

Magang 2 bertujuan rnurn"nt"pkrn kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya
dengan kompetensi akademik bldang studi melalui telaah kurikulum dan perangkat
pembelalaran, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi, pengembangan perangkat
pembelalaran melalui par"tisipasi dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan
ajar, dan perangkat evaluasi.

2. Kompetensi
a. mengembangkan perangkat pembelajaran (silabus dan Rpp)
b. membuat media pembelajaran yang mendidik dan menarik
c. mengembangkan bahan aiar, membuat rancangan dan megembangkan perangkat

evaluasi dan prosedur penilaian sesuai dengan tuiuan pendidikan

Magang 3
l. Tujuan

Magang 3 bertujuan agar peserta memiliki kompetensi melaksanakan pembelajaran
melalui aktivitas melaksanakan langsung proses pembelajaran dan memantapkan jati diri
pendidik, dengan menjadi asisten guru, yang dilakukan antara lain melalui kegiatan:
a. Mengajar dengan bimbingan melekat turu pamong dan dosen pembimbing.
b. Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstra kurikuler.

2. Kompetensi
a. Mengajar kelas tematik dan bidang studi.
b. Melal<sanakan pembelajaran pengayaan dan remidi.
c. Melal<sanakan kegiatan eksrraklurikuler (Minimal pramuka)

BAB III
EVALUASI

A. Pengertian Evaluasi dan penilaian
Evaluasi merupal<an serangl<aian kegiatan untuk mendapatkan, menganalisis dan

menafsirkan data tentang proses dan hasil prestasi belajar mahasiswa yang dilaksanal<an
secara sistematis cian berkesinambungan sehingga al<an menjadi informasi yang bermal<na
dalam melakukan pengambilan keputusan/kebilakan. Agar lebih spesifik dan terul<ur,
selanjutnya diperlukan penilaian. Penilaian program magang memilil<i jua kepentingan, yaitu
menentukan hasil magang mahasiswa, dan sebagai masul<an kebijakan program p"Lkron"rn
magang. Penilaian prestasi hasil magang mahasiswa merupakan kewenangan dosen
pembimbing magang.

B. Tuiuan Penilaian

] Menentukan tingkat ketercapaian dalam pelaksanaan magang.
2. Mengetahui peningkatan dan perkembangan kemampuan mahasiswa dalam pelaksanaas

magang secara gradual/berlenlang dalam pengimplementasian hasil belajar pada tiap-tiap
semester-

3. Mendiagnosis kesulitan mahasiswa dalam pelaksanaan magang.
4. Mendorong mahasiswa untuk meningkatkan belajar bekerja sama dengan sekolah mitra,

dan komponen sekolah dasar yang lain.
5. Mendorong dosen untuk lebih meningkatkan pembimbingan dalam hal manajemen

pematangan yang terstruktur dan sistematis.

C. Prinsip Penilaian
l. Valid dan Reliabel

Penilaian sebaiknya memberil<an informasi yang sahih dan handal tentang prestasi hasil
magang mahasiswa.

2. Mendidik
Penilaian sebaiknya mampu mendorong dosen untuk meninlkatkan pembimbingan
magang dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil penilaian
harus dapat dirasakan sebagai penghargaan bagi mahasiswa yang berhasil dan iekaligus
sebagai pemacu unruk meningkatkan kineria magang bagi yang kulang berhasll.

3. Berorientasi pada kompetensi
Penilaian sebaiknya memberi informasi tingkat pencapaian program magang.

4. Adit
Penilaian harus adil terhadap semua mahasiswa, tidak menguntungkan atau merugilcan
'salah satu salah satu atau kelompok mahasiswa yang dinilai.

5. Menyeluruh
Penilaian dapat.dilaksanakan dengan berbagai teknik dan prosedur baik kuantitatifamu
pun kualitatif secara komprehensif. Aspek penilaian dapar meliputi ranah kognitif, afel<tif
dan psikomotorik yang terefleksikan dalam kualitas hasil magang.

6. Terpadu
Penilaian hasil magang harus terpadu baik dilihat dari komponen yang dinilai maupul
penyelenggaraan penilaian.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

h.

i.

j.

k.
t.
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7. Berkesinambungan
Penilaian perlu dilakukan secra terencana, bertahap/berienjang dan terus menerus

untuk memperoleh gambaran ten6ng tingkat keberhasilan dalam pelal<sanaan magang.

8. Bermal<na

Penilaian pelaksanaan magang hendaknya mudah dipahami, mempunyai artai, bermanfaat

dapat ditindaklaniuti oleh mahasiswa mauPun dosen.

D. Komponen Penilaian
Komponen penilaian masing-masing mata kuliah magang yaitu:

l. Magang I

Pen-ilaian kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial,

Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, Penilaian reffleksi hasil pengamatan Proses

pembelajaran di SD, dan Penilaian laporan magang I .

7. Magang 2

Penilaian kompetensi dalam mengembangkan Perangkat pembelajaran (silabus dan RPP),

membuat media pembelaiaran yang mendidik dan menarik' mengembangkan bahan aiar,

membuat rancangan dan megembangkan perangkat evaluasi dan prosedur penilaian,

serta penilaian Laporang magang 2.

3. Magang 3
pen-ilaiin kompetensi mengaiar dengan bimbingan melekat guru pamong dan dosen

pembimbing yaitu mengaiar kelas tematik dan bidang studi, melaksanakan tugas-tugas

pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstra kurikuler (minimal Pramuka), serta

serta penilaian Laporan magang 3.

E. Teknis Penilaian
l. Teknis penilaian magang menggunakan format penilaian yang disusun sesuai denSan

masinS-masing tahaPan.

2. Sasaran penilaian adalah proses kineria pengamatan mahasiswa dan penilaian

dilaksanakan oleh GPM/DPM, serta laPoran hasil pengamatan mahasiswa oleh DPM'
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INSTRUMEN MAGANG I

Nama Mahasiswa

NIM

Sel<on Kultur Sel<olah
No Aspek yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan

Perilaku siswa terhadap guru

1. Pembinaan guru dan siswa
(keagamaan dan lain-lain)

3. Perilaku siswa di luar kelas

4. Ketepatan dalam memulai
kegiatan belajar dan

mengaiar
5. Ketepatan dalam setiap

Pergantian jam pelajaran

6. Budaya 3S (senyum, salam,

sapa)

t. Budaya 5K (l<ebersihan,

kedisiplinan, kesehatan,
keindahan. kesooanan)

U. Kedisiplinan siswa dalam

membuang sampah

Kesimpulan :
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b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Dasar Pendidik
No Aspel< yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan

I Bertindak sesuai dengan norma
agama, hukum, sosial, dan
kebudayaan nasionrl lndonesia.

2. Menampillcan diri sebagai
pribadi yang jujur, berakhlak
mulia, dan teladan bagi peserta
didil< dan masyaral<at.

3 Menampill<an diri sebagai
pribadi yang mantap, stabil,
dewasa, aril dan berwibawa

4. l'lenu n jul<l<an etos l<erja,

tanggung jawab yang tinggi, rasa
bangga menjadi guru, dan rasa
percaya diri.

5. Menjunjung tinggi kode etik
profesi guru.

a. Kompetensi
No Aspel< yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan

t. Menguasai karakteristik
peserta didik dari aspek fisik,
moral, sosial, kultural,
emosional. dan intelektual.

2. Menguasai teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran
yang mendidik.

3. Mengembangkan kurikulum
yang terkait dengan mata
pelajaran/bidang
penSembangan yang diampu.

4. Menyelenggaral<an -

pembelaiaran yang mendidik.

5. Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
untuk kepentingan
pembelajaran.

6. Memfasilitasi pengembangan
potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki.
Berkomunikasi secara efektif,
empatik, dan santun dengan
peserta didik.

8. Menyelenggarakan penilaian
dan evaluasi proses dan hasil

belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian

dan evaluasi untuk
kepentingan pembelajaran.

t0. Melakukan tindakan reflektif
untuk peningkatan kualitas
pembelajaran.
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3. Pemahaman peserta Didik

\,uru Oapat mengidentifikas
karakteristik belajar setiap peserra
didik di kelasnya.

memastikan bahwa semua
peserta didik mendapatkan
kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi aktif dalam lkegiatan

Guru dapat mengatur Glas-untuk
memberikan kesempatan belaiar yang
sama pada semua peserta didik
dengan kelainan fisik dan kemampuan
belajar yang berbeda.

ru mencoba mengetahui pin[Ei6
penyimpangan perilaku peserta didik
untuk mencegah agar perilaku
tersebut tidak merugikan peserta

potensi .dan mengatasi kekurangan
peserta didik.

Guru memperhatikan peserta
dengan kelemahan fisik teruentu agar
dapat mengikuti aktiviias
pembelajaran, sehingga peserta didik
tersebut tidal<
termarginalkan(tersisihkan, diolok-

c. Kompetensi Sosial
No Aspel< yang Diamati Hasil Pengamatan

Be rsikap inklusit, be rtindak
objektif, serta ridal< disl<r iminatif
karena perrimbangan jenis
kelamin, agama, ras, kondisi
fisik, latar" belakang keluarga,
dan status sosial ekonomi'.

2. Berlcomunil<asi secara efektif;
empatil<, dan santun dengan
sesama pendidik, tenaga
kependidil<an, orang tua, dan
masyarakat.

3. Beradaptasi di tempat bertugas
dl seluruh wilayah Republil<
lndonesia yang memiliki
keragaman sosial budaya.

4. tserl<omunikasi dengan
komunitas profesi sendiri dan
pr.ofesi lain secara lisan dan
tulisan atau bentuk lain.

Kesimpulan :

hnduan Magang PPGT pcSD Ftp UNy
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LEMBAR PENGAMATAN PROSES PEMBELAJARAN

Nama Mahasiswa

NIM

Mata Pelaiaran/Tema :

Kelas

Semester

Tahun Pelajaran

Petuniuk Pengamatan.
I. Amatilah proses pembelajaran yang dilal<ul<an oleh guru mulai dar"i awal pelaiaran,

sampai pelajaran selesai!

2. Catatlah dan uraikan hasil pengamatan dalam l<olom Deskripsi makna dari pengamatan'

Saudar.a!

3. Buatlah l<esimpulan dari pengamatan pada secara parsial dan simultan!

No. Aspek yang Diamati Deskripsi Hasil
Peneamatan

I

a. Menyiapl<an ruant l<elas , media
pembelajaran

b. Memeriksa l<esiapan siswa

2. MEMBUKA fr,suAlAnaN,-=;;5,ii| .,;ii.i 
:

a. Menyampail<an kompetensi yang akan

dicapai dan rencana kegiatan pembelajaran

b. Melal<ukanApersepsi

J.
a. Penguasaan materi pelajaran

b: Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain

yang relevan

c. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan
stswa

d. Melal<sanal<an pembelajaran sesuai dengan
l<ompetensi yang akan dicapai

Panduan Magang PPGT PGSD FIP UNY
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e. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
tingkat perkembangan siswa

f. Berorientasi pada kegiatan siswa

g. Menggunakan waktu secara efisien

h. Menggunakan media pembelajaran secara
tepat, efel<tif dan efisien

i. Melibatkan siswa dalam penggunaan media

j. Menggunakan bahasa lisan, isyarat sesuai
tingkat perkembangan bahasa siswa

k. Menggunakan bahasa tulis dengan benar"

l. Menggunakan bahasa isyarat dengan benar

m, Memantau kemajuan belajar siswa

n. Melakukan evaluasi akhir sesuai dengan
kompetensi

o. Mengajukan pertanyaan yang menantang

p. Memberikan reinforcement dengan benar

4.

a. Meyususun rangkuman dan menyimpulkan
denganmelibatkan siswa

b. Memberikan pengayaan dan tindak lanjut

c. Memberikan informasi pada siswa untuk
kompetensi beril<utnya

t5



REFLEKST HASIL PROSES PEMBELAJARAN

No Aspel< yang Diamat Deskripsi Hasil

Mengidentifikasi l<esalahan dan

kel<urangan pada masing-masing
indil<ator (persiapan, membuka, inti
dan menutup pelajaran)proses
pembelajaran yang dilal<ul<an oleh guru

2 Menganalisis hasil pengamatan pada

masing-masing indikator proses
pembelajaran

3 Mengaitl<an hasil analisis dengan teori
pembelajaran

4 Mendisl<usil<an dengan guru kelas dan
pembimbing

5 Menyimpull<an

6 Menrberil<an solusi perbail<an berdasar
l<ajian teori

INSTRUMEN MAGANG 2

l. Telaah Kurikulum Dan Silabus
No. Aspel< yang Ditelaah Hasil Telaah

Kesesuaian silabus dengan SK dan KD

2 Kesesuaian indil<ator dengan KD

3_ Kesesuaian materi dengan KD

4. Kesesuaian pengalaman belajar dengan

kontel<s latar belal<ang siswa

5. Kesesuaian alol<asi wal<tu dengan

cal<upan materi

6. Kesesuaian sumb er belajar/media

dengan materi

Yogyal<arta,

Guru Pembimbing Magang

Yogyakarta,
Mahasiswa

(.... . ... )
NIM
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2. Telaah Perangkat Pembelajaran (RPP)

No. Aspek yang Ditelaah Deskripsi Hasil Telaah

l. a. Perumusan indikator: l<esesuaian dengan KD

.b_ Perumusan indikator: l<ejelasan rumusan
(menggunakan kata kerja operasional)

.c. Perumusan indil<ator: kelengkapan cakupan
rumusan

1^ Pemilihan materi: kesesuaian dengan KD

2. b. Pengorganisasian materi.: kesesuaian alokasi waktu
denean cakupan materi

3. a. Skenario/pengalaman belajar/tahap l<egiatan

pembelajaran: minimal berdasar for.mat EEK

3. b. Skenario/pengalaman belajar/tahap l<egiatan

pembelajaran: berdasar pada octive

learningl student-centered leo r ningl pemberdayaan
siswa

3. c. Kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks
latar belakang siswa

4.a Kesesuaian pendekatani model/ strategi/ metode
dengan hakikat mata pelajar.an

4. b. Kesesuaian pendekatan/ model/ strategi/ metode
densan materi

4. c. Kesesuaian pendekatan/ model/ strategil metode
densan karakteriscil< siswa

5. a. Kesesuaian sumber belaiar/media dengan materi

5.b Kesesuaian sumber belajar/media dengan
karakteristil< siswa

5. c. Kesesuaian sumber belajar/media dengan fasilitas
yans tersedia di sekolah

3. Telaah Perangkat Pembelaiaran (Bahan Aiar)

uaian (bahan ajar dil<embangl<an

dari kompetensi dasar).

Valid (bahan ajar memuat aspek-aspek

esensial materi pembelaiaran untuk
kepentingan pencapaian l<ompetensi

dasar).

Menarik (bahan aiar dipaparkan dengan

contoh-contoh, gambar-gambar, bagan

dengan warna menaril<, dan latihan)..

Kemudahan (bahan ajar ditata sesuai

dengan tingkat perkembangan berpikir
peserta didik).

Konsistensi dengan realita
kehidupan (bahan aiar memuat realita

l<ehidupan sosial, alam, atau budaya).

Keguna'in (bahan aiar sesuai dengan

l<ebutuhan peserta didil().

Kerunutan (bahan ajar

secara logis dan sistematis).

Yogyakarta,
Mahasiswa,

(..................
NIM

Yogyakarta,
Mahasiswa,

(....,....

NIM

Panduan Magang PPGT PGSD FIP UNY t8
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4. Telaah Perangl<at Pembelaiaran (lnstrumen Evaluasi)

No Aspel< yang Ditelaah Deskripsi Hasil Telaah

I Kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan

pol<ol< bahasan di dalam kurikulurn.

2. Kisi-l<isi mencakup semua ranah

kompetensi dalam bidang studiriya.

3. Jumlah butir soal sesuai dengan alokasi

wal<tu yang telah ditentukan.

4. Rumusan butir soal menggunal<an

bahasa yang mudah dipahami oleh

peserta didik,

f,. Kesesuaian pilihan soal dengan tingkat
perkembangan berpikir peserta didik.

6. Kunci jawaban tersedia dan sesuai

dengan butir-butir soalnya.

INSTRUMEN MI\GANG 3

Yogyal<arta,
Mahasiswa,

(.......... . . .......... ........ .. . ....)

NIM

I. PENILAIAN RPP

jumlahskor x 100 =
26

l. Kejelasan rumusan
2. Kelengkapan cal<upan rumusan
3. Kesesuaian dengan kompetensi dasar"

Pemilihan
pengorganisas ian

materi aiar
a. Tujuan pembelajaran
b. Karal<teristik peserta didil<

c. Alol<asi wal<tu,

2. Keruntutan & sistematil<a rnateri
Pemilihan
media/alat
pembelaiaran

uaian media/alat dengan:

l. Tujuan pernbelajaran
2. Mater"ipembelajaran
3. Karakteristril< peserta didik

pembelajaran
l. Kesesuaian strategi & metode

pembelajaran dengan:

a. Tujuan pembelajaran
b. Materi pembelajaran
c. Karal<teristrik peserta didil<

2. Kelengkapan langkah dalam setiap
tahapan pembelajaran dengan alol<asi

waktu

l. Tujuan pembelaiaran
2. Materi pembelajaran

Penilaian hasil

belajar
l. Kesesuaian teknik penilaian

tujuan pembelajaran
2. Kejelasan prosedur penilaian
3. Kelenekaoan instrumen

Panduan Magang PPGT PGSD FIP UNY
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l. Penyiapan ruang, alat & media

2. Penyiapan siswa

3. Penyampaian komPetensi dasar

4. Apersepsi

l. Perrguasaan rnateri pembelaiaran

2. Kesesuaian urutrn materi. pritlsip

pengembangan
3. Penyampaian materi sistematis dan

lnteraksi
pernbelajaran;
Sl<enario

pembelajaran

Penampilan
Alokasi waktu

I. Kesesuaian langl<ah pembelaiaran,

pengintegrasiarr life sl<ill, pengalaman

belajar dengan l<omPetensi dasar

2. Keefel<tivan pengelolaan l<elas

3. Ketepatan tel<nil<

be rtanya/me n anggap i

4. Kecul<upan penggunaan waktu selang

5. Kesesuaian metode & media

pembelaiaran dengan komPetensi

dasar
6. Kecal<apan menSSunal(an media &

sumber belajar

. Volunre suara, l<eiel;asan vocal

kelancaran bicara& variasi intonasi

2. Ketepatan penggunaan bahasa dan

isyarat
3. Keefel<tifan & keluwesan geral<

4. Kepercayaan diri, pandangan mata &
ekspresi

5. Kecul<upan & proporsi alol<asi waktu

valuasi proses & hasil Yang berisi

jenis tagihan, bentuk instrument'
contoh & rubric penslcoran

l. Membuat kesimpulan

2. Mengulang secara ringkas

3. Menyampail<an materi berikutnya
4. Memberikan tueas

l

2. PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
FOKUS

PENILAIAN

1'111^i= .ium lllu kor x I 00=.........
26

Panduan Magang PPGT PGSD FIP UNY

1:1;r1^i= 
jmtlahskor x 100 =

26
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3. P EN I LAIAN PELAKSANAAN KEG IATAN EKSTRAKURI KU LER

Nama
NIM
jenis Kegiatan Ekstrakurikuler :

ol
t",

NO FOKUS
PENILAIAN

BUTIR PENILAIAN SK
4 3

A Membuka pelajaran l. Penyiapan ruang, alat & media
2. Penyiapan siswa

3. Penyampaian tujuan kegiaran
4. Apersepsi

B l'enguasaan materi l. Penguasaan materi ekstral<urikuler
2. Kesesuaian urutan materi, prinsip

pengembangan
3. Penyampaian materi sistematis dan

logis

C lnteraksi latihan;
Skenario kegiatan

I. Kesesuaian langkah pembelajaran,
pengintegrasian life skill

2. Keefektivan pengelolaan kelas
3. Kesesuaian metode & media dengan

tujuan kegiatan
4. Kecakapan menggunakan media

D HenSgunaan bahasa
Penampilan gerak
Alokasi waktu

l. Volume suara, kejelasan vocal,
kelancaran bicara& variasi intonasi

2. Ketepatan penggunaan bahasa dan
isyarat

3. Keefektifan, keterampilan & keluwesan
gerak
Kepercayaan diri, pandangan

ekspresi
5. Kecukupan & proporsi alokasi waktu

&

E Evaluasi Evaluasi proses & keberhasilan kegiatan
F Menutup kegiatan l. Membuat kesimpulan

)-. Mengulang secara ringkas
3. Menyampaikan materi berikutnya
4. Memberikan tugas



NIM

FORMAT PENILAIAN LAPORAN MAGANG I

NamaMahasiswa :.........................

Petunjuk Penggunaan:
BerikanSl<orl-4padakolomyangtersedia,denganmakna4=sangatbaik,3=baik,2=

NB: lnstrumen hasil pengamatan dilampirkan

1:1;11^1 = iumlahskor x 100 =
20

Yogyakarta, . . . . . . . ..

Dosen Pembimbing Magang

FORMAT PENILAIAN REFLEKSI MAGANG I

Nama Mahasiswa :...........-............

SekolahDasar :........................

Petunjuk Penggunaan :

BerikanSkorl-4padakolomyangtersedia,denganmal<na4=sangatbaik,3=baik,2=

Nil.i = /Lmlahskor,. too =
40

Yogyakarta, .. .. .. . .

GPM/DPM

sesuaian laporan dengan keadaan riil di lapangan

dan keruncutan laporan
n materi dan isi laporan.

yang baik dan benar dengan tata

cukup baik, I = kurang baik, sesuai dengan kinerla pengamatan mahasiswa.

Merefleksikan Hasil Pengamatan tentang perangkat
pembelajaran secara komprehensif, yang meliputi silabus,
RPP dan media.

n cara memotivasi siswa

tentang bagaimana guru melaksanakan teknik

ksikan ada tidaknya evaluasi pembelaiaran, dan iika

Merefleksikan ada tidaknya penurupan pembelajaran dan

Panduan Magang PPGT PGSD FIP UNY 24
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NA= INP +lNR+2NL
4

Keterangan : NA= NilaiAkhir
NP = Nilai proses

NR = Nilai Refleki
':-.:;: . NL = Nilai Laporan

FORMAT PENILAIAN PROSES MAGANG 2

Nama Mahasiswa
NIM
Hari/Ianggal
Sekolah Dasar

Petunjuk Penggunaan:

s1;,1^i= iumlahskor x 100=
40

Yogyakarta,

GPM/DPM

( ...

NIP

*:ffff; l;#"lti#:i vi"$ tersedia, dengan makna 4 = sangat bai( 3 = baik, 2 =__ , _ i sesuai dengan kinerja pengamatan mahasiiwa.

Pemahaman-tenanf- tEiaah

tentang telaah perangkat

tentang telaah media yang-Eiuli

Panduan Magang ppcT PGSD Flp UNy
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dt: 
.

.FORMAT PENILAIAN

.Nama Mahasiswa
NIM
Hari/Tanggal
Sekolah Dasar

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN

PADA MAGANG 2

61i1ui= 
jumlahskor 

x loo=
40

FORMAT PENILAIAN LAPORAN MAGANG 2

NamaMahasiswa :........................
NIM :........................
Hari/Tanggal : ........................
Sekolah Dasar : ...........

Petuniuk Penggunaan :
BerikanSkorl-4padakolomyangtersedia,denganmakna4=sangatbaik,3=baik,2=
cukup baik, I = kurang baik, sesuai dengan kinerja fengamatan mahasiiwa.

NB: Instrumen hasil pengamatan dilampirkan

yl;r1^i = jumlahskor 
x loo =

20

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Magang

Yogyakarta, .. ... ... .

GPM/DPM

( .........................

NIP

n ru,uan yang
ungABCD?)

aiarlebihmeluas(@

penutup; dan pada inti ada unsur

evaluasi secara kom@

No. Komponen Skor
4 3 2 I

Kesesuaian laporan dengan keadaan riil di lapangan
2. Sistematika dan keruntutan laporan
3. rengorganisasian materi dan isi laporan.
1. Kelengkapan isi laporan
5. Penggunaan bahasaba@

tulisnya.

Panduan Magang PPGT pcSD Flp UNy
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.tr1g= INP +IPPP +2NL
4

Keterangan: NA = NilaiAkhir
NP = Nilai Proses
NR = Nilai Pengembangan Perangkat pembelajaran

NL = Nilai Laporan

FORMAT PENILAIAN PROSES

PADA MAGANG 3

Nama Mahasiswa :........................
NIM
Hari/Tanggal : ........................
Sekolah Dasar :........................

Petunjuk Penggunaan:
lsikan nilai sesuai dengan lnstrumen penilaian (RPP, Pelaksanaan pembelajaran, dan
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada magang 3) yang telah disusun/dilakukan

Catatan: Nilai proses berdasarkan rata-rata nilai RPP, Rata-rata Nilai Pelaksanaan

Pembelaiaran, dan Rara-rata Nilai Pelaksanaan Kegiatan Ekstra Kurikuler

Nilai proses - IRP P + 2 P elaks anaanPembelaj ar an + lEkstr aKur ikuler _

4

Yogyakarta, .. .. ... ..

GPM/DPM

(......... ...

NIP

...............,)
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NIM
iHari/Tanggal

FORMAT PENILAIAN LAPORAN MAGANG 3

Nama.Mahasiswa :...........

SekolahDasar :......................._

Petunjuk Penggunaan:
Berikanskorl-4padakolomyangtersedia,denganmakna4=sangatbaik,3=baik,2=
cul<ue.falt<, I = kurang baik sesuai dengan kinerja mahasiswa.

NB: lnstrumen hasil penilaian dilampirkan

11i1^i= jumlahskor x loo =
20

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Magang

p6= 2ilP+lNZ
3

Keterangan : NA = Nilai Al<hir
NP = Nilai Proses
NL = Nilai Laporan

No. Komponen Skor
4 3 2

I Kesesuaian laporan dengan keadain riiEi lapangan

2. Sistematika dan keruntutan laporan

3. rengorganisasian materi dan isi laporan.

4. Kelengkapan isi laporan

5. Penggunaan bahasa baku@
tulisnya.

Panduan Magang PPGT PGSD Flp UNy
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Format Laporan Magang

l. Judul: ( LAPORAN MAGANG ... .....)

ll. Halaman Pengesahan (disahkan oleh Kepala Sekolah dan DpM)

lll. Pendahuluan ( Latar belakang magang .. .. ... )

lV. lsi

V. Penutup (Kesimpulan dan Saran)

Vl. Daftar Pustaka dika ada)

Vll. Lampiran (instrumen mag2ng yang telah diisi dan ditandatangan oleh GpM)

Pedoman Konversi Nilai

Sumber: Buku Pedomon Akademik UNY, tohun 2006

Standar Nilai Nilai

Huruf Angka/Bobot

86 - t00 A 4,00

80-85 A. 3.67

75-79 B+ 3,3 3

t4 B 3,00

66-70 B- 2,67

5t - 65 C+ 2,33

56-60 c 2,00

0-s5 D t,00
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