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SAMBUTAN KETUA 

Bismillahirahmanirrahim 

 

Di awali dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadhirat Allah Subhana Wata’ala, 

Shalawat beserta Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kami 

menyambut dengan baik dan gembira atas terbitnya buku Panduan Pelaksanaan 

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Agustus 2022. Secara garis besar buku ini 

berisi tentang panduan dalam pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan 

Pendidikan bagi program studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Bahasa Inggris. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) merilis kebijakan Merdeka 

Belajar– Kampus Merdeka (MB-KM) yang bertujuan memberi kesempatan mahasiswa 

menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk mempersiapkan diri selama 

berproses di kampus sebelum memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memfasilitasi 

mahasiswa memilih mata kuliah sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan mengacu 

pada ketentuan yang berlaku. 

Mahasiswa diharapkan lebih awal mengenali dunia kerja atau lingkungan yang 

akan mereka lakoni setelah lulus kuliah. Mereka lebih akrab dengan mahasiswa lintas 

prodi dalam internal kampus, mahasiswa lintas kampus, masyarakat, dunia usaha, dan 

dunia industri. Hal ini akan memberi dampak positif karena mereka telah terbiasa dan 

lebih adaptif dalam merespon masalah yang terjadi di masyarakat dan memberi solusi 

sesuai dengan kapasitas keilmuannya. 

Buku Panduan ini diharapkan menjadi media untuk memudahkan program studi, 

dosen, mahasiswa, dan mitra dalam mengimplementasikan bentuk kegiatan 

pembelajaran MBKM. Buku ini memuat informasi tentang penjelasan teknis 

pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga aktivitas 

dalam menjalankan salah satu program yang dapat direkognisi sebagai mata kuliah 

sesuai kurikulum pada prodi asal. 

Semoga dengan kehadiran buku ini dapat memberikan informasi yang akurat 

dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pembelajaran di 

STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Selamat dan Sukses untuk kita semua. 

 

Susoh, Agustus 2022 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya 

Ketua, 

 

 

 

 

 

Afdhal Jihad, S.Ag., M.Pd 

NIDN. 0112087502 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berupa Permendikbud Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) mengharuskan 

STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya merancang dan melaksanakan proses 

pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran 

mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. SNDikti Tahun 

2020 Pasal 18 menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa 

program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui (1) mengikuti seluruh 

proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan 

(2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian 

masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program 

studi. Proses pembelajaran yang disediakan mengakomodasi pemenuhan hak belajar 

mahasiswa, seperti dinyatakan dalam SNDikti pasal 15 bahwa proses pembelajaran di 

perguruan tinggi harus difasilitasi melalui: (a) proses pembelajaran dalam program studi 

lain pada perguruan tinggi yang sama; (b) pembelajaran dalam program studi yang sama 

pada perguruan tinggi yang berbeda; (c) pembelajaran dalam program studi lain pada 

perguruan tinggi yang berbeda; dan d) pembelajaran pada lembaga non perguruan 

tinggi. Kebijakan ini merupakan salah satu dari kebijakan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). 

Implementasi Kampus Merdeka di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 

dilakukan dengan pembelajaran di dalam dan luar kampus. Pembelajaran di dalam 

STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya dilakukan dengan pendekatan transdisipliner 

dimana pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan kurikulum STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya  selain pendekatan kapabilitas dan belajar berbasis 

kehidupan. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar prodinya sebagai 

pemenuhan kapabilitasnya yang diwadahi dalam matakuliah transdisiplin. Pembelajaran 

di luar STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya dilakukan dengan berbagai bentuk 

kegiatan belajar, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat 

kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar 

di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, 

melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti 

program kemanusiaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen dan 

dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan 

kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. 

Pelaksanaan merdeka belajar di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya dapat 

dilakukan secara optimal karena STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya memiliki 

kewenangan yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, 

tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. STKIP Muhammadiyah 

Aceh Barat Daya memfasilitasi kebebasan mahasiswa hak belajarnya dengan 

melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered 

learning). Pembelajaran harus memberikan tantangan dan kesempatan untuk 

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 
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mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui 

kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, 

interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. 

Dengan demikian, upaya STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya untuk menghasilkan 

lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan 

dunia industri, maupun dinamika masyarakat dapat dicapai. 

 

B. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Tahun 2020, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/202l tentang 

Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. 

8. Surat Keputusan Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya Nomor: 

313/STKIP-M/N/2022 tentang Petunjuk Teknis Asistensi Mengajar STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 

 

C. Hakikat 

Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah bentuk kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan guru dan dosen 

pembimbing lapangan di satuan pendidikan formal. Aktivitas mengajar di satuan 

pendidikan ini dilaksanakan selama 1 semester (maksimal setara 20 SKS). Sekolah 

tempat praktik mengajar dapat berada di d 

 

D. Tujuan  

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang 

pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan 

cara menjadi pendamping guru di sekolah. 

2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi 

pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan 

Ipteks. 

 

E. Ruang Lingkup  

 
Gambar 1 Ruang Lingkup Asistensi Mengajar 

Asistensi  

Mengajar 

Akademik 
Adaptasi  

Teknologi 

Administrasi  

Sekolah  
Nonakademik 

Kegiatan lain yang 
relevan untuk 

konversi matakuliah 
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1. Program Asistensi Mengajar terdiri atas sebagaimana uraian berikut. 

a. Akademik 

Kegiatan akademik meliputi: (1) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I 

yang dilaksanakan di satuan pendidikan, terdiri atas: observasi dan identifikasi 

masalah di sekolah, Penyusunan rancangan kegiatan, dan penyusunan laporan 

awal, (2) PLP II yang dilaksanakan di sekolah, terdiri atas: penyusunan 

perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di kelas riil, serta sikap dan 

perilaku mahasiswa selama melaksanakan PLP II. 

b. Adaptasi teknologi dalam pembelajaran 

Kegiatan ini meliputi: digitalisasi bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, 

digitalisasi asesmen pembelajaran (instrumen penilaian), pengisian konten pada 

sistem pengelolaan pembelajaran (daring), dan implementasi lainnya dalam 

teknologi pembelajaran. 

c. Administrasi sekolah 

Kegiatan administrasi sekolah meliputi urusan: kurikulum, kesiswaan, 

kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, persuratan dan pengarsipan, 

hubungan sekolah dan masyarakat, serta layanan khusus. 

d. Nonakademik 

Kegiatan nonakademik meliputi: pengembangan program pendidikan, 

pembinaan kegiatan ekstrakurikuler siswa, pengelolaan perpustakaan/ 

laboratorium/ bimbingan konseling/ unit usaha, dan sebagainya. 

e. Kegiatan lain yang relevan untuk konversi matakuliah 

Kegiatan-kegiatan mahasiswa di sekolah yang relevan dengan CPMK (Capaian 

Pembelajaran Matakuliah) sebagai konversi matakuliah. Kegiatan ini ditetapkan 

oleh koorprodi bersama dengan dosen pengampu matakuliah yang dikonversi. 

 

2. Asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD)/Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan/atau Sekolah 

Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). 

 

F. Persyaratan Mahasiswa  

1. Mahasiswa aktif S1 yang telah menempuh matakuliah minimal 80 sks. 

2. Memiliki IPK minimal 3,00. 

3. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Koorprodi . 

4. Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik dan nonakademik. 

5. Tidak sedang mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang lain. 

6. Mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan Asistensi Mengajar 

hingga selesai. 

  

G. Tugas dan Tanggung Jawab 

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan 

Pendidikan: 

1. Akademik 

a. Mengidentifikasi satuan pendidikan di masyarakat. 

b. Mengajukan kerja sama dengan lembaga mitra satuan pendidikan. 

c. Melakukan sosialisasi kepada lembaga mitra satuan pendidikan dan dosen 

pembimbing. 

d. Melakukan/memfasilitasi pembekalan sesuai dengan kebutuhan kompetensi 
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yang dibutuhkan mahasiswa dalam pembelajaran di satuan pendidikan. 

e. Menetapkan/memfasilitasi peserta dan penempatannya di lembaga mitra 

satuan pendidikan. 

f. Menetapkan dosen pembimbing berdasarkan usulan prodi untuk melakukan 

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan mengajar di 

satuan pendidikan. 

g. Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar kepada Ketua STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 

 

2. Program Studi 

a. Mensosialisasikan dan melakukan rekrutmen mahasiswa untuk program 

bentuk kegiatan pembelajaran asistensi mengajar. 

b. Mengusulkan dosen pembimbing dan penempatannya di lembaga mitra 

satuan pendidikan. 

c. Menyusun program bentuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan 

yang akan dipilih untuk kegiatan belajar mahasiswa. 

d. Menetapkan capaian pembelajaran (untuk aspek sikap, pengetahuan, 

ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus) yang harus diperoleh 

mahasiswa selama melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di sekolah dan 

menyusun konversi matakuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran 

tersebut. 

 

3. Lembaga Mitra 

a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa 

sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama. 

b. Menugaskan koordinator kegiatan asistensi mengajar, guru pamong, dan 

pendamping (Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium/Koordinator 

BK/Koordinator Unit Usaha, dan sebagainya). 

c. Menetapkan program asistensi mengajar berdasarkan usulan mahasiswa, 

guru pamong, dan dosen pembimbing. 

d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh 

mahasiswa bersama dengan dosen pembimbing lapangan. 

e. Memberikan penilaian kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

 

4. Dosen Pembimbing 

a. Membimbing mahasiswa dalam merancang kegiatan asistensi mengajar di 

satuan Pendidikan. 

b. Melakukan pembimbingan, monitoring, dan evaluasi mahasiswa selama 

program berlangsung dengan melakukan komunikasi minimal 1 (satu) kali 

seminggu secara daring atau luring. 

c. Memeriksa, memberikan umpan balik dan memberikan persetujuan 

terhadap laporan mahasiswa. 

d. Memberikan rekomendasi untuk program mahasiswaselama penugasan dan 

pengembangan diri mahasiswa bimbingan. 

e. Memberikan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa di SIAKAD. 

f. Melaksanakan pengantaran dan penjemputan mahasiswa apabila ditugaskan 

oleh STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya secara daring dan atau 

luring. 
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5. Mahasiswa 

a. Melakukan pendaftaran  

b. Merancang kegiatan asistensi mengajar, termasuk rencana konversi 

matakuliah, di bawah bimbingan Dosen Penasihat Akademik dan Prodi. 

c. Melakukan pengisian KRS pada SIAKAD. 

d. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dengan 

pembimbingan guru pamong/pendamping dan dosen pembimbing. 

e. Mengisi jurnal harian (logbook) sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 

f. Melakukan kegiatan harian dan mengisinya pada logbook. 

g. Melakukan kegiatan mingguan. 

h. Melakukan kegiatan/program bulanan. 

i. Menyusun  laporan kegiatan sesuai dengan panduan penulisan laporan. 
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BAB II 

PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR 

A. Pendaftaran  

Kegiatan Asistensi Mengajar diawali dengan penyampaian pengumuman  tentang 

jadwal pelaksanaan kegiatan. Sasaran pengumuman ini adalah mahasiswa S1 dan 

Pengelola Prodi. Pengumuman pendaftaran  kegiatan Asistensi Mengajar dilakukan 2-4 

bulan sebelum pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar di Kampus.  Pengumuman 

kegiatan disampaikan melalui surat ke fakultas dan website STKIP Muhammadiyah 

Aceh Barat Daya. 

Mahasiswa harus melakukan proses pendaftaran sesuai waktu yang telah 

ditentukan pada Semester Gasal dan Semester Genap. Pendaftaran Asisstensi Mengajar 

dilakasanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan Asistensi Mengajar di Kampus melalui 

website STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Mahasiswa dapat memperoleh 

informasi tentang kegiatan Asistensi Mengajar melalui laman tersebut. Proses 

pendaftaran dilakukan dengan mengisi semua informasi yang diminta oleh system 

MBKM  termasuk pengisian formulir pengajuan konversi matakuliah yang telah 

disetujui oleh Dosen Penasihat Akademik dan Kooprodi. Selanjutnya, mahasiswa 

memprogram matakuliah yang telah disetuji untuk dikonversi dengan kegitan asistensi 

mengajar pada KRS di SIAKAD.   
 

B. Pemilihan Sekolah  

Pemilihan sekolah berdasarkan kriteria: 

1. Sekolah yang dipilih minimal berakreditasi C. 

2. Penempatan mahasiswa disatu sekolah berdasarkan pedoman : 

a. TK/RA, SD/MI, SLB, terdiri dari 3 sampai 6 mahasiswa. 

b. SMP/MTs, terdiri dari: 

1) 6 – 18 mahasiswa jika rombongan belajarnya berjumlah 3 sampai 5 

2) 6 – 24 mahasiswa jika rombongan belajarnya berjumlah 6 sampai 8; 

3) 6 – 30 mahasiswa jika rombongan belajarnya berjumlah minimal 9. 

c. SMA/MA, SMK/MAK, terdiri dari: 

1) 10 – 25 mahasiswa jika rombongan belajarnya berjumlah 3 sampai 11; 

2) 10 – 30 mahasiswa jika rombongan belajarnya berjumlah 12 sampai 17; 

3) 10 – 35 mahasiswa jika rombongan belajarnya berjumlah minimal 18. 

3. Penempatan di satu sekolah asal mahasiswa terdiri dari minimal 3 mahasiswa 

dan maksimal sesuai dengan ketentuan di butir (2). 

4. Penempatan mahasiswa di satu sekolah boleh lintas Program Studi. 

5. Mahasiswa mengajukan nama sekolah tujuan asistensi mengajar kepada STKIP 
Muhammadiyah Aceh Barat Daya Penempatan mahasiswa dan penentuan 

sekolah dilakukan oleh STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 
 

C. Pembimbing Kegiatan  

Pembimbing kegiatan Asistensi Mengajar terdiri atas Dosen Pembimbing dan 

Guru Pamong. Kriteria Dosen Pembimbing dan Guru Pamong sebagai berikut: 

1. Dosen Pembimbing 

a. Dosen STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 

b. Diutamakan memiliki jabatan fungsional  

c. Diutamakan memiliki pengalaman membimbing PKL/KPL/PLP. 

d. Direkomendasikan oleh Koorprodi masing-masing. 

e. 1 Dosen bisa membimbing 3 – 6 mahasiswa dalam satu sekolah. 
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f. 1 Dosen bisa membimbing lebih dari satu sekolah. 
 

2. Guru Pamong/ Pendamping  

a. Diutamakan memiliki sertifikat pendidik. 

b. Diutamakan masa kerja minimal 5 tahun. 

c. Ditugasi oleh pimpinan satuan Pendidikan. 

d. 1 Guru Pamong membimbing 1 – 3 mahasiswa sesuai dengan program studi. 

Penentuan Dosen Pembimbing mahasiswa program Asistensi Mengajar 
ditentukan oleh STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya dan penentuan Guru Pamong 

ditentukan oleh satuan pendidikan. 

 

D. Pembekalan Asistensi Mengajar 

Pembekalan Asistensi Mengajar bertujuan untuk memberi pembekalan kepada 

mahasiswa mengenai beragam kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan 

kegiatan di sekolah. Kegiatan pembekalan tersebut dilaksanakan di kampus. 

Pembekalan asistensi mengajar merupakan pembekalan umum yang dilakukan oleh 

STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya dan program studi tentang kegiatan 

merencanakan implementasi program yang telah disepakati dalam kegiatan asistensi 

mengajar yang akan dilaksanakan di sekolah, termasuk penegasan konversi kegiatan 

asistensi mengajar ke dalam matakuliah yang direncanakan, di bawah bimbingan Dosen 

Pembimbing. Selama pembekalan, mahasiswa mengisi presensi pembekalan asistensi 

mengajar. 
  

E. Asistensi Mengajar di Sekolah  

Pada tahap ini, mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di sekolah 

berdasarkan rencana yang telah disiapkan pada pembekalan asistensi mengajar di bawah 
bimbingan Dosen Pembimbing dan Guru Pamong. Kegiatan Asistensi Mengajar di 

sekolah dilaksanakan minimal enam belas (16) minggu. Selama melaksanakan kegiatan 

Asistensi Mengajar di sekolah, mahasiswa melaksanakan program sampai dengan 

pelaporan kegiatan. Pada setiap sekolah, ditentukan ketua kelompok asistensi mengajar 

yang berperan sebagai koordinator mahasiswa untuk mempermudah koordinasi antara 

sekolah dan kampus. 

Kegiatan Asistensi Mengajar meliputi: (1) kegiatan akademik (penyusunan 

perangkat pembelajaran dan mengajar), (2) adaptasi teknologi dalam pembelajaran 

(pembuatan perangkat pembelajaran berbasis teknologi), (3) administrasi guru/sekolah 

(4) kegiatan nonakademik (pembinaan ekstra kurikuler siswa, pembenahan 

perpustakaan, pembenahan laboratorium), dan (5) kegiatan lain yang relevan untuk 

konversi matakuliah. 

Selama melaksanakan kegiatan asistensi mengajar, mahasiswa mengisi logbook 

sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Mahasiswa juga harus memperhatikan etika 

berkomunikasi dan etika berperilaku dalam melaksanakan kegiatan asistensi mengajar 

di sekolah. 
 

F. Monitoring dan Evaluasi 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Asistensi Mengajar, STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi 

terhadap kegiatan Asistensi Mengajar di sekolah. STKIP Muhammadiyah Aceh Barat 

Daya membentuk tim monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Asistensi Mengajar. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu (1) kali selama proses 

kegiatan Asistensi Mengajar di sekolah. 
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BAB III 

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR 

 

A. Penilaian Asistensi Mengajar 

Penilaian hasil belajar/kegiatan dilakukan sesuai dengan unjuk kerja. Unjuk kerja 

dapat berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan 

berbentuk laporan tertulis dan presentasi, yang diserahkan/didemonstrasikan pada tahap 

evaluasi. Pelaporan hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, 

partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau 

penilaian hasil dalam bentuk portofolio 

2. Penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi 

3. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus 

dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen 

Penilaian. 

4. Bobot penilaian terdiri atas penilaian proses belajar dan hasil belajar. 

a. Bobot nilai proses belajar    : 60% - 75% 

b. Bobot nilai hasil : 25% - 40% 

 

B. Syarat Penghargaan 

a. Persyaratan Umum 

1. Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya aktif dari jenjang 

sarjana dan terdaftar pada PDDIKTI. 

2. Tidak sedang menjalani hukuman atau sanksi akademik dari STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 

3. Program/kegiatan yang dilaksanakan/diikuti dalam Asistensi Mengajar 

mencantumkan dan membawa nama STKIP Muhammadiyah Aceh Barat 

Daya. 

4. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah dosen tetap STKIP Muhammadiyah 

Aceh Barat Daya dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan Sekolah 

Tinggi. 

 

b. Persyaratan Khusus 

1. Menyetorkan dokumen-dokumen, seperti surat keterangan telah 

melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar, foto-foto kegiatan, dan dokumen 

terkait lainnya. 

2. Telah menyelesaikan kewajiban membuat modul ajar, video kegiatan dan 

laporan kegiatan Asistensi Mengajar. 

 

c. Penghargaan Konversi Nilai Mata Kuliah 

Penghargaan dalam bentuk konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan 

oleh Prodi dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang akan 

dikonversikan. Jumlah SKS yang dapat dikonversikan dalam satu semester adalah 18 

SKS. Dasar konversi mata kuliah, yaitu waktu kegiatan pembelajaran (2.720 menit = 45 

Jam = 1 sks) dan relevan CPMK. Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar 

dilaksanakan dengan durasi waktu kegiatan sebagai berikut. 
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 18 SKS = 18 SKS x 45 jam = 810 jam 

- Rata-rata durasi kegiatan setiap hari = 9 jam per hari  

- Jumlah hari kerja dalam 1 bulan = 24 hari 

- Jumlah hari kerja dalam 1 minggu = 6 hari  

- Lama waktu kegiatan = 3,75 bulan 

- Total durasi kegiatan selama 3 bulan 3 minggu 

 

Mata kuliah yang dikonversikan untuk Program Asistensi Mengajar adalah 

sebagai berikut: 

1. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

No Kode Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 

1 SOFP ENG 7001 School Observation and Field Placement 2 

2 DLSD ENG 7102 
Developing Lesson Plan and School 

Documentattion 
4 

3 TMD ENG 7103 Teaching Media Development 2 

4 TP ENG 7104 Teaching Practice 4 

5 ASP ENG 7105 After School Program 2 

6 CAR ENG 7106 Classroom Action research 4 

Total SKS 18 

 

2. Program Studi Pendidikan Matematika 

No Kode Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 

1 PLP1 KIP 7001 Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 2 

2 PPM KIP 7002 PLP II : Perencanaan Pembelajaran Matematika 3 

3 PM KIP 7003 PLP II : Praktek Mengajar 3 

4 SPM MAT 7104 Seminar Pendidikan Matematika 2 

5 PPM MAT 7105 Penilaian Pembelajaran Matematika 3 

6 TKMS MAT 7106 Telaah Kurikulum Matematika Sekolah 2 

7 PTK MAT 7107 PTK* 3 

8 LAM MAT 7108 Laporan Asistensi Mengajar* 3 

Total SKS 18 

 

d. Konversi Mata Kuliah pada semester yang sama sebelum Kegiatan Asistensi 

Mengajar selesai dilaksanakan 

Mahasiswa dapat melakukan konversi mata kuliah pada semester yang sama 

dengan kegiatan Asistensi Mengajar dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. Kegiatan Asistensi Mengajar telah tercatat di Prodi atau mahasiswa telah 

menginformasikan secara tertulis ke Prodi terkait kegiatan Asistensi 

Mengajar yang akan dilakukan. 

2. Mahasiswa telah menyampaikan rencana kegiatan selama kegiatan 

Asistensi Mengajar. 



10  

3. Ketua Prodi membentuk Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) untuk 

melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan ataupun 

menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan dari kegiatan Asistensi 

Mengajar yang dilaksanakan. 

4. KPAP melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang 

memiliki keselarasan CPMK dengan kegiatan Asistensi Mengajar 

berdasarkan rencana kegiatan Asistensi Mengajar yang diajukan. 

5. Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata 

kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Asistensi Mengajar. 

6. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah yang akan dikonversikan dengan 

kegiatan Asistensi Mengajar pada semester yang sama atau mahasiswa 

bersama dosen wali akan melakukan PRS (Perubahan Rencana Studi) 

sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 

7. Mahasiswa menyerahkan  laporan  setelah  pelaksanaan Asistensi 

Mengajar. 

8. Hasil penilaian selanjutnya di Input pada SIAKAD STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 

9. Operator STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya melaporkan kegiatan 

pada PDDIKTI. 

 

e. Konversi Mata Kuliah dilakukan pada Semester Depan setelah Kegiatan 

Asistensi Mengajar  

1. Konversi Mata Kuliah dilakukan pada Semester Depan setelah Kegiatan 

Asistensi Mengajar 

2. Ketua Prodi membentuk Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) untuk 

melakukan penilaian konversi SKS kegiatan Asistensi Mengajar. 

3. Mahasiswa mengajukan permohonan konversi sesuai format terlampir 

yang disertai dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar ke 

ketua program studi. 

4. KPAP melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang 

memiliki keselarasan CPMK dengan kegiatan Asistensi Mengajar. 

5. Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata 

kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Asistensi Mengajar. 

6. Mahasiswa memprogram mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh 

Prodi pada KRS semester tersebut. 

7. Hasil penilaian selanjutnya di Input pada SIAKAD STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 

8. Operator STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya melaporkan kegiatan 

pada PDDIKTI. 
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BAB IV 

ETIKA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR 

 

Mahasiswa wajib mematuhi segala peraturan atau etika yang berlaku di sekolah  

selama melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar. 

A. Etika dalam melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar di Sekolah 

1. Mahasiswa harus mematuhi aturan sekolah dengan baik. 

2. Mahasiswa harus bekerja dan berusaha memberikan yang terbaik untuk 

kepentingan sekolah. 

3. Mahasiswa harus dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh sekolah 

dengan kualitas terbaik dan tepat waktu. 

4. Mahasiswa harus menghormati warga sekolah tanpa membedakan suku, agama, 

ras, gender, dan golongan. 

5. Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, profesional, dan menjaga etos kerja di 

unit kerja sekolah. 

6. Mahasiswa harus menjaga kerahasiaan informasi unit kerja sekolah. 

7. Seluruh informasi dan data bersifat rahasia yang dijadikan sumber dalam 
penulisan Laporan Asistensi Mengajar di sekolah harus disamarkan dalam 

penulisan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi mitra satuan pendidikan. 

8. Mahasiswa harus menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan peserta didik 

dan warga sekolah lainnya di sekolah. 

9. Mahasiswa harus menjaga nama baik STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 

selama melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar di sekolah. 

 

B. Etika Mahasiswa dalam Berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing 

1. Komunikasi dengan Dosen Pembimbing dilakukan dengan mengacu pada norma 

yang berlaku umum. Mahasiswa melakukan komunikasi dengan dosen dengan 

mencari waktu yang tepat, menghindari berkomunikasi waktu istirahat atau 

beribadah dosen.    

2. Komunikasi melalui telepon: 

a. Memperkenalkan diri sebelum memulai menyampaikan tujuan. 

b. Mengontak dosen melalui pembeicaraan telepon dengan menggunakan waktu 

secara efisien dan secukupnya. 

c. Berbicara untuk perihal yang penting saja. 

3. Berkomunikasi melalui pesan teks 

a. Memulai dengan menyampaikan salam dan memperkenalkan diri. 

b. Menyampaikan pesan teks secara singkat, jelas, dan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

c. Menyampaikan terimakasih diakhir komunikasi.    

4. Berkomunikasi melalui tatap muka : 

a. Memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan dosen. 

b. Komunikasi dilaksanakan di Kampus ketika jam kerja. 

c. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. 
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C. Etika Mahasiswa dalam Berpakaian di Sekolah 

1. Mahasiswa menggunakan pakaian sesuai aturan yang ditetapkan sekolah. 

2. Dalam hal sekolah tidak menetapkan kriteria berpakaian, mahasiswa 

menggunakan pakaian yang formal dan sopan. 

3. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai pakaian dari jeans dan atau 

kaos/oblong.  

4. Mahasiswa tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat,terbuka atau seksi, 

seperti baju bagian atas yang terlalu rendah atau rok yang terlalu pendek, serta 

pakaian yang ketat dan membentuk tubuh bagi wanita. 

5. Mahasiswa menggunakan sepatu dan tidak menggunakan sandal selama kegiatan 

Asistensi Mengajar di Sekolah. 

6. Maahasiswa menghindari penggunaan perhiasan, aksesoris, atau make up yang 

berlebihan.  

 

D. Etika Dosen dalam Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar 

1. Komunikasi dilakukan dalam konteks tugas pembimbingan Asistensi mengajar di 

sekolah kepada mahasiswa. 

2. Tugas dan arahan yang diberikan hanya dalam konteks tugas pembimbingan 

Asistensi Mengajar di sekolah kepada mahasiswa. 

3. Komunikasi dengan mahasiswa bimbingan dilakukan dengan mengacu pada 

norma yang berlaku umum. 

4. Jika komunikasi dan pembimbingan dilakukan secara tatap muka, kegiatan 

pembimbingan dilakukan ditempat terbuka atau di ruang pelayanan. 

   

E. Etika Berkomunikasi Guru Pamong dalam Asistensi Mengajar 

1. Komunikasi dilakukan dalam konteks tugas pembimbingan Asistensi mengajar di 

sekolah kepada mahasiswa. 

2. Tugas dan arahan yang diberikan hanya dalam konteks tugas pembimbingan 

Asistensi Mengajar di sekolah kepada mahasiswa. 

3. Komunikasi dengan mahasiswa bimbingan dilakukan dengan mengacu pada 

norma yang berlaku umum. 

4. Jika komunikasi dan pembimbingan dilakukan secara tatap muka, kegiatan 

pembimbingan dilakukan ditempat terbuka atau di ruang pelayanan. 
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BAB V 

PELAPORAN ASISTENSI MENGAJAR 
 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar di sekolah, mahasiswa 

wajib menyusun laporan sesuai format yang telah ditetapkan. Isi laporan disusun 

berdasarkan atas hasil kerja mahasiswa selama menjalankan kegiatan Asistensi 

Mengajar dan disetujui oleh Dosen Pembimbing. Laporan kegiatan Asistensi Mengajar 

mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan Dosen Pembimbing dikumpulkan 

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah mahasiswa selesai melaksanakan kegiatan 

Asistensi Mengajar di sekolah. 
 

A. Bentuk Penilaian Akhir 

Bentuk penilaian akhir yang dimaksud disini adalah laporan dalam bentuk: 

1. Laporan  Laporan Tertulis 

2. Video kegiatan 

3. Modul Ajar 
 

B. Ketentuan Penulisan Laporan Akhir 

Ketentuan Penulisan Laporan Asistensi Mengajar sebagai berikut : 

1. Laporan Asistensi Mengajar ditulis dan akan diujikan pada akhir Asistensi 

Mengajar (untuk konversi nilai) atau laporan pelaksanaan kegiatan Asistensi 

Mengajar (untuk konversi SKK dan penghargaan lainnya). 

2. Laporan Asistensi Mengajar diserahkan kepada dosen pembimbing lapangan 

dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy untuk kemudian diserahkan ke 

akademik. 

3. Modul Ajar diserahkan kepada dosen pembimbing lapangan dalam bentuk hard 

copy dan/atau soft copy untuk kemudian diserahkan ke akademik. 

4. Video kegiatan diserahkan kepada dosen pembimbing lapangan dalam bentuk 

hard copy dan/atau soft copy untuk kemudian diserahkan ke akademik. 
 

C. Kriteria Penulisan Laporan Asistensi Mengajar 

1. Benar dan Obyektif.  

Laporan asistensi mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

pedoman ini serta memuat informasi yang benar dan obyektif. 
 

2. Jelas dan Cermat.  

Laporan asistensi mengajar harus mudah dimengerti / dipahami oleh pembaca, 

dengan cara menghindari pemakaian kata / istilah, rangkaian kata / kalimat atau 

gaya bahasa yang kurang dapat dipahami oleh pembaca maupun penulisnya 

sendiri. Gunakan kata-kata yang sederhana tetapi jelas maksudnya. 
 

3. Langsung Ke Sasaran.  

Laporan asistensi mengajar harus tepat, padat dan langsung ke pokok 

persoalannya. Uraian sebaiknya tidak terlalu panjang atau menggunakan kata-

kata kiasan hanya sekedar untuk memberi kesan bahwa laporan itu tebal 

(laporan tebal tidak selalu berarti bagus). 
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4. Lengkap.  

Laporan asistensi mengajar harus disajikan secara lengkap dalam bentuk uraian 

menyeluruh berdasarkan data terpilih dengan disertai data penunjang yang 

diperlukan. Oleh karena itu Laporan Asistensi mengajar harus memuat seluruh 

materi asistensi mengajar yang dikerjakan mahasiswa (bukan seluruh materi 

proyek/kegiatan) dan tidak menimbulkan masalah, persoalan, atau pertanyaan 

baru, disertai data penunjang, misalnya grafik, tabel, peta, skema, dan lain-lain 

bila diperlukan. 

 

5. Tegas dan Konsisten.  

Laporan Asistensi mengajar harus tegas dan konsisten sehingga tidak terjadi 

kontradiksi antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, baik dalam hal 

substansi, istilah, maupun teknik penulisan penyajian. 

 

6. Tepat Waktu.  

Penulisan, penyerahan, evaluasi, dan perbaikan Laporan Asistensi mengajar 

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi syarat 

tersebut, dengan ini seorang penulis Laporan Asistensi mengajar harus: 

a. Benar-benar menguasai masalah yang dilaporkan. 

b. Mempunyai minat, kesanggupan, obyektivitas, ketelitian, dan kemampuan 

analisis dalam menyusun laporan. 

c. Mampu bekerja sama, serta tanggap dan terbuka terhadap kritik. 

d. Mampu menggunakan bahasa tulisan yang baik. 

e. Dapat menggunakan kata-kata, istilah, kalimat dan gaya bahasa yang 

sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. 

f. Mampu memilih dan mengorganisir data yang diperlukan. 

g. Mampu mengamati dan menilai dengan jeli berbagai proses, peristiwa, 

manfaat dan kelemahan yang ada selama melakukan kegiatan Asistensi 

mengajar.  

 

D. Format dan Sistematika Laporan 

1. Format Penulisan Laporan Asistensi Mengajar  

a) Jenis dan Ukuran Kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4 (21 x 29,7 cm). 

b) Cover Laporan. 

c) Lembar pengesahan dengan dasar polos berwarna putih. 

d) Jenis Huruf: Times New Roman, Normal, 14 pt (judul), 12 pt (isi). 

e) Teks menggunakan jarak baris 1,5 spasi dan perataan teks menggunakan rata  

kiri dan kanan. 

f) Layout menggunakan ukuran kertas A4, satu kolom, margin kiri 4 cm,  

g) Margin kanan, atas, dan bawah masing- masing 3 cm. 
 

2. Sistematika Asisstensi Mengajar 

Cover Luar 

Cover Dalam 

Lembar Pengesahan Kata Pengantar  

Daftar Isi 
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Daftar Gambar 

Daftar Tabel 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. GAMBARAN UMUM ASISTENSI MENGAJAR 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR 

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI ASISTENSI MENGAJAR 

BAB 5. PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
 

E. Ketentuan Isi Laporan Asistensi Mengajar 

BAB 1. PENDAHULUAN (huruf Times New Roman 14 cetak tebal) 

1.1. Latar Belakang 

Mahasiswa menguraikan latar belakang kegiatan Asistensi Mengajar, 

khususnya  program kerja yang dilakasanakan. Latar belakang menjelaskan 

topik pekerjaan yang dilaksanakan. Melalui pemikiran yang kreatif dan analisis 

secara kritis diharapkan memperoleh solusi yang tepat dari permasalahan yang 

ada.  
 

1.2. Tujuan Asistensi Mengajar 

Meliputi rumusan tujuan yang mencerminkan hal-hal yang diuraikan di bab 

pelaksanaan sebagai bagian dari program Asistensi Mengajar. 
 

1.3. Manfaat Magang/Praktik Kerja 

Meliputi uraian manfaat untuk STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, 

manfaat untuk mitra, manfaat untuk Prodi, dan manfaat untuk mahasiswa 

pelaksana program. 
 

BAB 2. GAMBARAN UMUM MAGANG/PRAKTIK KERJA (huruf Times New 

Roman 14 cetak tebal) 

Paparan kondisi umum Asistensi Mengajar. Gambaran umum berisi profil mitra 

Asistensi Mengajar, terutama kondisi organisasi mitra yang relevan dengan kegiatan 

yang dilakukan. 
 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR (huruf Times 

New Roman 14 cetak tebal) 

Metode Pelaksanaan Asistensi Mengajar berisi tahapan/prosedur, frekuensi kegiatan, 

pihak yang terlibat, dan lainnya sesuai dengan program yang dilaksanakan 
 

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI ASISTENSI MENGAJAR (huruf Times New 

Roman 14 cetak tebal) 

Hasil yang diperoleh sebagai bagian pelaksanaan Asistensi Mengajar, seperti 

peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. 
 

BAB 5. PENUTUP (huruf Times New Roman 14 cetak tebal) 

5.1 Simpulan. 

Berisi uraian abstraksi mahasiswa terhadap pelaksanaan kegiatan Asistensi 

Mengajar. 

5.2. Saran. 

Usulan perbaikan program Asistensi Mengajar kepada pihak terkait. 

DAFTAR PUSTAKA (huruf Times New Roman 14 cetak tebal) 
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Berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. 

Setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka, begitu 

juga sebaliknya setiap pustaka yang ditulis dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk 

dalam naskah. Format perujukan pustaka mengikuti Harvard style dimana nama 

belakang penulis dan tahun diurutkan berdasar abjad (Times New Roman 12 normal). 
 

LAMPIRAN (huruf Times New Roman 14 cetak tebal)  

1. Lampiran wajib berupa presensi,  

2. Naskah atau dokumen yang perlu disampaikan untuk mendukung dan menguatkan 

laporan,  

3. Laporan logbook kegiatan harian yang ditandatangani oleh pendamping,  

4. Lampiran penunjang dapat berupa struktur organisasi lembaga tempat Asistensi 

Mengajar, prosedur atau proses kerja, foto-foto dan sebagainya.  
 

F. Ketentuan Umum Penilaian Laporan 

1. Ketentuan Umum Penilaian Laporan Asistensi Mengajar 

a) Pada akhir pelaksanaan Asistensi Mengajar, mahasiswa diwajibkan menulis 

Laporan Asistensi Mengajar  

b) Pedoman penulisan Laporan Asistensi Mengajar dapat ditemukan pada 

sistematika penulisan laporan. 

c)  Laporan Asistensi Mengajar harus disetujui oleh dosen pembimbing 

lapangan program Asistensi Mengajar. 

d)  Laporan (laporan tertulis, modul ajar, dan video kegiatan) Asistensi 

Mengajar harus diselesaikan segera setelah hari terakhir Program Asistensi 

Mengajar. 

e)  Laporan dalam bentuk laporan tertulis dibuat secara kolektif oleh mahasiswa 

kelompok Sekolah Mitra 

f) Laporan dalam bentuk modul ajar dibuat secara individu oleh mahasiswa 

kelompok sekolah Mitra. 

g)  Laporan dalam bentuk video dibuat secara kolektif oleh mahasiswa 

kelompok Sekolah Mitra 

h) Dalam penyusunan Laporan Asistensi Mengajar, mahasiswa wajib menaati 

ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan oleh Dosen Pengampu 

Mata Kuliah. 

 

 Penilaian terhadap penulisan laporan tertulis Asistensi Mengajar yang dibuat 
mahasiswa mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Deskripsi proses kegiatan Asistensi Mengajar yang dilakukan. Aspek ini 

berkaitan dengan: 

a) Gambaran umum sekolah mitra 

b) Tugas mahasiswa selama Asistensi Mengajar dijelaskan dengan baik 

 

2) Kelengkapan substansi laporan. Aspek ini berkaitan dengan: 

a) Argumentasi/alasan dari kegiatan yang dilaksanakan serta urgensinya 

ditulis secara jelas di latar belakang; 

b) Sekolah mitra digambarkan secara detil dang lengkap; 

c) Metode pelaksanaan tepat dan relevan; 

d) Program-program yang dilaksanakan, hasil program yang 

dilaksanakan, tantangan yang ditemui, termasuk temuan-temuan baru 

selama pelaksanaan kegiatan, maupun uraian keberlanjutan program 

telah dijelaskan; 
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e) Kesimpulan dirumuskan sesuai dengan pelaksanaan Asistensi 

Mengajar; dan 

f) Refleksi diri mencerminkan proses pembelajaran selama Asistensi 

Mengajar. 
 

3) Kesesuaian format laporan. Aspek ini berkaitan dengan: 

a) Mengikuti panduan laporan Asistensi Mengajar, 

b) Logika penyajian yang runtut, dan 

c) Bahasa yang baku serta ilmiah. 
 

2. Ketentuan Umum Penilaian Video Kegiatan 

Butir penilaian Video Laporan Asistensi Mengajar mencakup aspek berikut ini. 

1) Efektifitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian-bagian dari 

kegiatan yang dilaksanakan selama Asistensi Mengajar) 

2) Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan 

mengalir/terdapat hubungan antar ‘adegan’) 

3) Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan) 

4) Kualitas gambar dan suara 

5) Durasi video maksimal 30 menit dan sudah diunggah ke youtube 

sebelum penilaian. 

 

3. Ketentuan Umum Penilaian Modul Ajar  

Butir penilaian Modul Ajar Laporan Asistensi Mengajar mencakup aspek 

berikut ini. 

1) Identitas dan Informasi mengenai Modul 

2) Gambaran Umum Modul (Rasionalisasi, urutan materi pembelajaran, dan 

rencana assessmen) 

3) Langkah-langkah pembelajaran 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Buku panduan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai pedoman penyelenggaraaan 

MB-KM, khususnya program Asistensi Mengajar disatuan Pendidikan. Melalui buku ini 

diharapkan Prodi bisa menyelenggarakan program MB-KM secara optimal, efektif, 

efisien, dan bermutu sesuai menggunakan baku Nasional Pendidikan Tinggi. Buku 

panduan ini adalah panduan dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan 

dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. 

Buku panduan ini disusun dengan harapan semoga berguna bagi Prodi serta dapat 

digunakan menjadi salah satu acuan pelaksanaan MB-KM. Diharapkan Prodi dapat 

menghasilkan manusia Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, 

serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. 
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Lampiran 1 

 

SURAT REKOMENDASI PRODI 

 

KOP SURAT PRODI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama :   

Jabatan :   

Jurusan :   

 

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut: 

Nama :   

NIM :   

Prodi :   

Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik dan 

nonakademik serta tidak sedang mengikuti kegiatan 

pembelajaran MBKM yang lain. 

 

 
Susoh, …  

Kaprodi ……. 
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Materai 

10000 

Lampiran 2 

SURAT PERNYATAAN 

KESEDIAAN MENGIKUTI PROGRAM ASISTENSI 

MENGAJAR 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  

Program Studi :  

Alamat Asal :  

Alamat Domisili :  

No. HP :  

 

Dengan ini menyatakan: 

1. Bersedia mengikuti program Asistensi Mengajar di satuan 

pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya dan Mitra. 

2. Keikutsertaan saya dalam mengikuti Asistensi Mengajar di 

satuan pendidikan sudah mendapatkan ijin/persetujuan 

orang tua. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa 

paksaan dari siapapun untuk dijadikan sebagai syarat mengikuti 

program Asistensi Mengajar STKIP Muhammadiyah Aceh Barat 

Daya. 
 

Susoh, 

Menyetujui, 

Orang tua mahasiswa           Mahasiswa 

 
 

 

(…………………..……..)                                              (…………………..……..) 
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Lampiran 3 

 

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI ASISTENSI MENGAJAR 
 

Nama Sekolah :  

Hari/Tanggal :  

Sumber Informasi :  

Jumlah Mahasiswa :  

 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 5 

1 
Kemampuan mahasiswa menyusun perencanaan 

kegiatan Asistensi Mengajar 

     

2 
Keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 

akademik 

     

3 
Keterampilan mahasiswa dalam adaptasi teknologi 

dalam Pembelajaran 

     

4 
Keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan non 

akademik 

     

5 
Keterlibatan mahasiswa dalam mengerjakan 

administrasi 

     

6 

Kesantunan komunikasi dan interaksi mahasiswa 

dengan 

warga sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga 
kependidikan) 

     

7 
Kepatuhan mahasiswa dalam mengikuti budaya sekolah 

(pembiasaan, tata tertib, dsb) 

     

8 
Kedisiplinan dan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti 

kegiatan KPL di sekolah 

     

9 
Keterbukaan mahasiswa terhadap masukan atau saran 

Perbaikan 

     

       

Catatan :      

       

Kriteria :      

5 : Sangat Baik      

4 : Baik      

3 : Cukup      

2 : Kurang Baik      

1 : Tidak Baik      

 

  Dosen Pembimbing 

Lapangan, 

 

(…………….) 

NIDN. 
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Lampiran 4 

FORMAT PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Untuk Guru Pamong/Dosen Pembimbing) 
 

Nama Mahasiswa :  

NIM :  

Prodi :  
 
 

No 

 

Aspek yang Diamati 

Skor Pelaksanaan 

Pembelajaran Ke 

1 .. n 

I KEGIATAN PENDAHULUAN PEMBELAJARAN 

1. Melakukan kegiatan apersepsi    

2. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

dan rencana kegiatannya 

   

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

A. Penguasaan materi pelajaran 

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

   

3. Menyampaikan materi sesuai dengan hierarki 

Belajar 

   

4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    

B. Pendekatan/strategi pembelajaran 

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai kompetensi 

yang akan dicapai 

   

2. Melaksanakan pembelajaran berpusat pada 

Siswa 

   

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    

4. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

Kontekstual 

   

5. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif 

   

6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

waktu yg dialokasikan 

   

C. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber belajar 

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan 

Media 

   

2. Menghasilkan pesan yang menarik    

3. Menggunakan media secara efektif dan efisien    

D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

 1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

Pembelajaran 

   

 2. Merespons positif partisipasi siswa    

 3. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru-siswa dan 

siswa-siswa 
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 4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 

Siswa 

   

E. Kemampuan khusus dalam pembelajaran bidang 

studi 

   

 1. Menampilkan penguasaan konsep secara benar 

atau tidak menampilkan kesalahan konsep 

(miskonsepsi) dalam mengajar. 

   

 2. Menunjukkan penggunaan pengalaman langsung 

dan alami sesuai konteks lingkungan dalam 

mengajarkan konsep. 

   

 3. Mengembangkan ketrampilan proses dalam 

pembelajaran. 

   

 4. Memberi contoh penerapan konsep/pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari 

   

F. Penilaian proses dan hasil belajar    

 1. Melakukan penilaian awal    

 2. Memantau kemajuan belajar    

 3. Memberikan tugas sesuai dengan kompetensi    

 4. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

Kompetensi 

   

G. Penggunaan bahasa    

 1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan Lancar    

 2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar    

 3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai    

III. KEGIATAN PENUTUP PEMBELAJARAN    

 Refleksi dan rangkuman pembelajaran    

 1. Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

   

 2. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa    

 Total Skor    

Saran : 

 

 

   

Catatan; 

Pemberian skor pada tiap butir pernyataan dengan rentangan angka 1 sampai dengan 

angka maksimal 4 dengan kriteria angka; 

1 = Tidak Baik 

2 = Cukup Baik 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 
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Lampiran 5 

 

FORM LOOGBOOK ASISTENSI MENGAJAR 

 

 

 

 

LOGBOOK AKTIVITAS ASISTENSI MENGAJAR 

STKIP MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA 

A. Jadwal 

Hari/Tanggal Durasi (menit) Kegiatan 

   

  

   

  

   

  

B. Dokumentasi 

(Foto Kegiatan) 

C. Hasil Yang dicapai 

(Deskripsi) 
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Lampiran 6 

COVER LAPORAN ASISTENSI MENGAJAR 

 

LAPORAN AKHIR PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR 

STKIP MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA 

 

 

NAMA SEKOLAH ….. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Disusun Oleh : 

1. ………………..NIM….. 

2. ………………..NIM….. 

3. ………………..NIM….. 

4. ………………..NIM….. 

5. ………………..NIM….. 

6. ………………..NIM….. 

Dst 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) 

MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA 

TAHUN ... 
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Lampiran 7 

CONTOH LEMBAR PENGESAHAN 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

LAPORAN PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR 

STKIP MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA 

TAHUN … 

 

 

Setelah diperiksa dan diteliti, Laporan Pelaksanaan Asistensi Mengajar : 

Nama Sekolah :   

Kecamatan :   

Kabupaten : Aceh Barat Daya  

Ketua Kelompok : ... NIM... 

Anggota : 1. ... NIM... 

  2. ... NIM... 

  3. ... NIM... 

 

Disahkan pada tanggal … 

 

Mengetahui,    

Kepala Sekolah ……………….. 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing Lapangan 

 

 

 

 

(…………….) 

NIP. 

(…………….) 

 NIDN. 
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Lampiran 8 

FORM PENILAIAN LAPORAN ASISTENSI MENGAJAR 

 

Lembar Penilaian Laporan Asistensi Mengajar 

Tahun Akademik 

Nama Mahasiswa :  

NIM :  

Prodi :  

Dosen Pembimbing :  

Mitra :  

No Aspek yang dinilai 

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup Baik Sangat Baik 

≤20 21-40 41-60 61-80 ≥81 

A Proses 

1 Gambaran umum sekolah mitra      

2 
Deskripsi tugas selama Asistensi 

Mengajar 

     

B Substansi Kegiatan 

3 
Pendahuluan/latar belakang dan 
perumusan masalah ditulis secara jelas. 

     

4 
Masalah dianalisis enggunakan landasan 
teoritis dan bukti pendukung yang kuat. 

     

5 
Gambaran umum sekolah mitra dipaparkan 
dengan lengkap 

     

6 
Metode pelaksanaan kegiatan jelas dan 

relevan 

     

7 
Kesimpulan dirumuskan sesuai dengan hasil 

analisis. 

     

8 

Refleksi diri mencerminkan proses 

pembelajaran selama Asistensi Mengajar 

secara pribadi, meliputi aspek technical skill 

dan social-emotional skill. 

     

9 

Rekomendasi yang dibuat memuat 

rekomendasi terkait masalah yang 

dianalisis 

     

C Teknis dan Bahasa 

10 
Mengikuti panduan laporan Asistensi 

Mengajar 

     

11 Logika penyajian yang runtut      

12 Bahasa yang baku serta ilmiah      

Rata-Rata Penilaian Laporan      

Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
…………………………………………… 
NIDN. 
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Lampiran 9 

FORM PENILAIAN VIDEO KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR 

 

Lembar Penilaian Video Kegiatan Asistensi Mengajar 

Tahun Akademik 

Nama Mahasiswa :  

NIM :  

Prodi :  

Dosen Pembimbing :  

Mitra :  

 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup Baik 

Sangat 

Baik 
≤20 21-40 41-60 61-80 ≥81 

1 

Efektifitas setting cerita 
yang dipaparkan  (memuat 
bagian- bagian dari 
kegiatan yang 
dilaksanakan selama 
Asistensi mengajar) 

     

2 

Susunan konten video 

harus 

tersusun/terorganisir 

dengan baik  dan terdapat 

hubungan antar ‘adegan’ 

     

3 

Konten (subjek dalam 

video diperkenalkan atau 

dijelaskan) 

     

4 Kualitas gambar dan suara      

5 
Durasi video maksimal 

30 Menit 

     

6 
Sudah diunggah ke 
youtube. 

     

Rata-Rata Penilaian Video Kegiatan      

Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
NIDN. 
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Lampiran 10 

FORM PENILAIAN MODUL AJAR ASISTENSI MENGAJAR 
 

Lembar Penilaian Modul Ajar Kegiatan Asistensi Mengajar 

Tahun Akademik … 

Nama Mahasiswa :  

NIM :  

Prodi :  

Dosen Pembimbing :  

Mitra :  
 

No Aspek yang dinilai 

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

≤20 
21-
40 

41-60 61-80 ≥81 

A Identitas dan Informasi Mengenai Modul 

1 Kode Modul Ajar      

2 Kode ATP Acuan      

3 Nama Penyusun/Institusi/Tahun      

4 Jenjang Sekolah      

5 Fase/Kelas      

6 Domain/Topic      

7 Kata Kunci      

8 Pengetahuan/Keterampilan Prasyarat      

9 Alokasi Waktu (Menit)       

10 Jumlah Pertemuan      

11 Moda Pembelajaran      

12 Metode Pembelajaran      

13 Sarana/Prasarana      

14 Target Peserta Didik       

15 Karakter Peserta Didik      

16 Daftar Pustaka      

B Gambaran Umum Modul 

17 Rasionalisasi      

18 Urutan Materi Pembelajaran      

19 Rencana Assessment      

C Langkah-langkah Pembelajaran 

20 Kegiatan Pendahuluan      

21 Kegiatan Inti      

22 Kegiatan Penutup      

23 Refleksi Guru      

24 Modifikasi kegiatan      

25 Refleksi Untuk Peserta Didik      

Rata-Rata Penilaian Modul Ajar      

Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
NIDN. 
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Lampiran 11 

CONTOH MODUL AJAR ASISTENSI MENGAJAR 
 

Modul Bahan Ajar 
(Luas Permukaan dan Volume Bangun Berdimensi Tiga) 

 

Bagian I. Identitas dan Informasi mengenai Modul 

Kode Modul Ajar MAT 
Kode ATP Acuan P.12 
Nama 
Penyusun/Institusi/Tahun 

Mohammad Tohir, S.Pd., M.Pd. / Universitas 
Ibrahimy Situbondo / 2021 

Jenjang Sekolah SMP/MTs. 
Fase/Kelas D 
Domain/Topik Pengukuran 

Kata Kunci 
Bangun ruang, deminsi tiga, luas permukaan, volume, 
prisma, tabung 

Pengetahuan/Keterampilan 
Prasyarat 

Bangun ruang deminsi satu dan deminsi dua 

Alokasi waktu (menit) 6 × 60 menit 
Jumlah Pertemuan (JP) 4 Kali Pertemuan (9 JP) 

Moda Pembelajaran 

 Tatap Muka (TM) 
 Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ Synchronous) 
 Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ Asynchronous) 
 Blended Learning (Paduan Tatap Muka dan PJJ) 

Metode Pembelajaran 
 Discovery Learning 
 Problem-Based Learning 
 Project-Based Learning 

Sarana Prasarana 
Bahan kardus, gunting, penggaris, buku berpetak, 
pensil, pensil warna, lingkungan sekolah, dan bahan 
lainnya yang dibutuhkan 

Target Peserta Didik 
 Regular/tipikal 
 Hambatan Belajar 
 Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa 

Karakteristik Peserta Didik 

Siswa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 
dapat diajak untuk melihat benda abstrak dan 
membandingkan dengan benda nyata sebagai 
penerapan dari bangun ruang berdimensi tiga. 
Kemudian, siswa dapat diajak berpikir Kreatif, Kritis, 
dan berkolaboratif. 

Daftar Pustaka 

 As’ari, AR., dkk. 2017. Matematika SMP Kelas VIII 
Kurikulum 2013 Semeseter 2. Jakarta: 
Kemendikbud. 

 Adinawan, M.C. 2016.Matematika untuk 
SMP/MTs Kelas VIII Semester 2. Jakarta: Penerbit 
Erlangga. 

Referensi Lain 

 Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang 
berhubungan  dengan bentuk aljabar. 

 Buku-buku matematika lain atau bila perlu akses 
internet untuk menggali informasi. 
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Gambaran Umum Modul (rasionalisasi, urutan materi pembelajaran, rencana asesmen): 

Rasionalisasi 

Pada kegiatan ini siswa akan melakukan suatu proyek. Proyeknya adalah membuat 

bangun tertentu hasil kreasi dari bahan dasar kardus. Siswa dapat menggunakan 

pengetahuannya tentang materi Bangun Ruang Sisi Datar dan materi lainnya pada 

kegiatan proyek ini. Kemudian siswa diajak untuk memikirkan dan menjawab dari 

pertanyaan-pertanyaan ini: 

1. Supaya rencana mengkreasi bahan kardus ini baik dan unik, kira-kira apa yang 

harus diperbuat? (bahan kardus apa yang harus disediakan?. Alat-alat apa yang 

harus disiapkan? Langkah-langkah mengkreasi bahan dari kardus bagaimana? 

Berapa biaya yang butuhkan untuk mengkreasi bahan kardus ini? dll) 

2. Agar tugas proyek ini mendapatkan hasil yang memuaskan, kira-kira strategi apa 

yang harus diperbuat? Bagaimana bentuk strateginya? Apalagi yang harus 

diperbuat? dll 

3. Apakah pelajaran tentang bentuk-bentuk bangun datar bisa dimanfaatkan? Yang 

mana? Mengapa?  

 

Urutan Materi Pembelajaran 

Bangun ruang berdimensi tiga, luas permukaan bangun ruang, volume bangun ruang, 

penerapan bangun ruang berdimensi tiga 

 

Rencana Asesmen 

 Perfoma (pameran hasil karya) 

 

Bagian II. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Topik Bangun Ruang Dimensi Tiga 
Tujuan Pembelajaran Menerapkan perbandingan rasio pada pengukuran luas 

permukaan dan volume (kubus, balok, prisma dan 
tabung) 

Pemahaman Bermakna Sebuah boneka Danboard dibuat dari kertas karton 
board. Boneka ini adalah kreasi dari Azuma Kiyohiko 
seorang komikus serial manga Yotsuba. Bentuk boneka 
ini sangat unik, yaitu action figure dengan penampilan 
seperti manusia dengan ukuran mini 7 cm dan 13 cm. 
Siapa pun pasti akan merasa gemas ketika melihat si 
boneka ini. Bagaimana tidak, boneka dapat digerakkan 
secara manual dan dibentuk dengan berbagai macam 
gaya yang unik. Perusahaan yang membuatnya 
menggunakan teknologi tinggi di setiap persendian 
boneka ini sehingga membuatnya  mampu bergerak 
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luwes. 
Pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah cara 
membuat karton boneka secara manual? Tentunya 
untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus tahu 
terlebih dahulu tentang materi bangun ruang sisi datar, 
karena di setiap sisi bagian tertentu luasnya harus ada 
yang sama. 

Pertanyaan Pemantik Ada dua prisma segitiga siku-siku, yaitu prisma A dan 
prisma B. Diketahui tinggi prisma A sama dengan 
setengah kali tinggi prisma B. Apabila panjang sisi siku-
siku terpendek prisma A sama dengan tiga kali panjang 
sisi siku-siku terpendek prisma B, dan sisi siku-siku 
yang lain sama panjang maka volume prisma A lebih 
besar dua pertiga kali volume prisma B. Setujukah 
kalian? Jelaskan. 

Profil Pelajar Pancasila  Beriman & Bertaqwa terhadap Tuhan YME 
 Berkebhinekaan Global 
 Bernalar Kritis 
 Kreatif 
 Bergotong royong 
 Mandiri 

 

Urutan Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Mempersiapkan kerangka bangun ruang dimensi tiga. 

2. Menyediakan gambar atau foto hasil proyek siswa sebelumnya (hasil karya siswa 

tahun sebelumnya atau didapat dari tempat lain). 

3. Menginformasikan tujuan pembelajaran yakni pada kegiatan ini siswa akan 

melakukan suatu proyek. Proyeknya adalah membuat bangun tertentu hasil kreasi 

dari bahan dasar kardus. 

4. Membuka pelajaran: pada pertemuan sebelumnya siswa telah mempelajari Bangun 

Ruang Dimensi Tiga. Kali ini siswa akan mempelajari mengenai penerapan bangun 

ruang berdimensi tiga pada Benda tertentu (bahan dasarnya dari kardus) untuk 

dijadikan hasil karya. 

B. Kegiatan Inti 

1. Menginformasikan tujuan pembelajaran yakni pada kegiatan ini siswa akan 

melakukan suatu proyek. Proyeknya adalah membuat bangun tertentu hasil kreasi 

dari bahan dasar kardus. 

2. Membuka pelajaran: pada pertemuan sebelumnya siswa telah mempelajari Bangun 

Ruang Deminsi Tiga. Kali ini siswa akan mempelajari mengenai penerapan bangun 

ruang berdeminsi tiga pada Benda tertentu (bahan dasarnya dari kardus) untuk 

dijadikan hasil karya. 
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3. Siswa dibentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 2-3 orang dengan anggota yang 

heterogen, dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua kelompok. 

4. Start With the Essential Question: Penentuan Pertanyaan Mendasar 

 Fokus kegiatan ini adalah membuat bangun tertentu dari hasil kreasi bahan 

kardus.  

 Kelompok siswa disuruh untuk mengatur bahan-bahan yang sesuai dengan 

tugasnya masing-masing.  

 Amati beberapa benda/bahan yang digunakan untuk membuat bangun tertentu 

hasil kreasi dari bahan kardus 

 Berikan beberapa pertanyaan pancingan agar mereka mengamati dengan seksama 

setiap benda/bahan yang akan digunakan untuk perlengkapan proyek. Berikan  

kesempatan siswa untuk memikirkan kemungkinan pertanyaan yang muncul dari 

hasil pengamatan sebelumnya. 

Contoh Pertanyaan: 

(a) Supaya rencana mengkreasi bahan kardus ini baik dan unik, kira-kira apa yang 

harus diperbuat? (bahan kardus apa yang harus disediakan?. Alat-alat apa yang 

harus disiapkan? Langkah-langkah mengkreasi bahan dari kardus bagaimana? 

Berapa biaya yang butuhkan untuk mengkreasi bahan kardus ini? dll) 

(b) Agar tugas ini mendapatkan hasil yang memuaskan, kira-kira strategi apa yang 

harus diperbuat? Bagaimana bentuk strateginya? Apalagi yang harus diperbuat? 

dll 

(c) Apakah pelajaran saat ini (tentang bentuk-bentuk bangun dimensi) bisa 

dimanfaatkan? Yang mana? Mengapa? 

Design a Plan for the Project: Mendesain Perencanaan Proyek 

 Ajaklah siswa untuk menggali informasi  tentang  rencana pembuantan tugas 

proyek yang akan dirancang. Baik melalui internet atau buku-buku tertentu di 

perpustakaan.  

 Kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing untuk bahan-

bahan apa yang akan diperlukan agar pembuatan rencana   penyelesaian   proyek 

(bisa dimodifikasi/ disesuaikan) selesai tepat waktu (pada Lembar Rencana 

Pembuatan proyek).  

 Himbaulah kepada kelompok siswa untuk menentukan tentang Langkah-langkah 

penyelesaian untuk mengkreasi bahan dari kardus dan akan dibentuk seperti apa 

hasil kreasinya: misalkan membuat Danboard dari kardus, rumah-rumahan atau 

lainnya. 

Berikut contoh hasil karya siswa 
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Create a Schedule: Menyusun Jadwal 

 Siswa mempresentasikan rencana penyelesaian proyek, pembuatan jadwal, 

persiapan peralatan, contoh terlampir . 

  Kemudian mencatat informasi tersebut pada bentuk poster dan power point 

dengan lengkap sebagai bahan untuk mempelajari materi tersebut. 

 Dilakukan Konsultasi terkait kegiatan yang sedang berlangsung. 

C. Kegiatan Penutup 

Evaluate the Experience: Mengevaluasi Pengalaman 

 Mintalah siswa untuk menyimpan/merangkum segala informasi yang didabat baik 

dari internet maupaun yang telah didapat pada buku-buku tertentu. 

 Berikan penilaian terhadap proses kegiatan menggali informasi dengan 

menggunakan rubrik penilaian. 

Pertemuan Kedua 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Menginformasikan kembali tujuan pembelajaran yakni pada kegiatan ini siswa akan 

melakukan suatu proyek. Proyeknya adalah membuat bangun tertentu hasil kreasi 

dari bahan dasar kardus. 

2. Mintalah siswa untuk mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam memulai 

kegiatan proyek. 

B. Kegiatan Inti 

1. Siswa duduk berdasarkan kelompok yang telah ditentukan pada pertemuan 

sebelumnya 

2. Start With the Essential Question: Penentuan Pertanyaan Mendasar 

 Ajaklah kelompok siswa untuk membuat suatu karya bahan kardus yang telah 

dirancang pada pertemuan sebelum. 

 Fokuskan kegiatan kalian pada bahan-bahan/barang-barang yang telah disediakan 

oleh masing-masing kemlompok. 
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 Informasikan kepada siswa untuk membagi tugas pada anggota kelompoknya 

masing-masing agar karya yang telah dirancang selesai tepat waktu pada 

pertemuan kali ini. 

Design a Plan for the Project: Mendesain Perencanaan Proyek 

 Kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan sesama anggota kelompoknya 

masing-masing atau dan mengkonsultasikan kepada pendamping/Guru pengajar 

yang bersangkutan. 

 Diintruksikan kembali untuk memperbaiki dan melengkapi informasi yang dirasa 

belum lengkap untuk menyempurnakan karyanya. 

Monitor the Students and  the Progress of the Project: Memonitor siswa dan kemajuan 

proyek 

 Jika diperlukan dilakukan konsultasi terkait kegiatan yang sedang berlangsung 

baik dengan teman sekelompok maupun dengan kelompok lain untuk 

menyempurnakan karyanya. 

 Membuat persiapan presentasi yang di diskusikan pada pertemuan berikut, baik 

melalui power point maupun melalui poster. 

 Dilakukan penilain berdasarkan peran siswa dalam diskusi kelompok dan 

memotivasi siswa yang masih pasif. 

C. Kegiatan Penutup 

Evaluate the Experience: Mengevaluasi Pengalaman 

 Mintalah siswa untuk melakukan refleksi terhadap kerja kelompok yang telah 

dilakukan. 

 Diinturksikan kepada siswa untuk mempersiap diri pada masing-masing kelompok 

untukpresentasi pada pertemuan berikutnya. 

Pertemuan Ketiga 

A. Kegiatan Pendahuluan 

1. Mengingatkan kembali tujuan dan kegiatan pembelajaran yakni pada kegiatan akhir 

bab ini siswa akan melakukan suatu proyek. Proyeknya adalah membuat bangun 

tertentu hasil kreasi dari bahan kardus. 

2. Mintalah siswa untuk mengambil hasil karya proyek yang telah dilakukan pada 

pertemuan kedua. 

B. Kegiatan Inti 

1. Siswa duduk berdasarkan kelompok yang telah ditentukan pada pertemuan 

sebelumnya 

2. Jika diperlukan dipersiapkan LCD untuk beberapa kelompok siswa yang akan 

presentasi dari hasil proyek yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya.  
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3. Diberikan waktu 7 menit untuk setiap kelompok dalam mempresentasikan daris hasil 

karyanya.  

4. Ketika salah satu kelompok mempresentasikan hasil karya, sedangkan kelompok 

yang lain mendengarkan, mengamati, menangggapi presentasi kelompok yang tampil. 

5. Diberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi atas presentasi yang 

telah dipaparkan oleh kelompok  tersebut.  

6. Menanggapi hasil diskusi antar kelompok tentang ciri-ciri dua persamaan garis lurus 

yang saling sejajar, tegak lurus, berimpitan dan berpotongan. 

7. Assess the Outcome: Menguji Hasil 

 Diberikan pertanyaan pancingan tentang bagaiamana merancang dan membuat 

suatu proyek jika materinya terbatas pada Bangun Ruang Sisi Datar Saja dan 

bahan-bahan yang ada kardus, lim, dan gunting. 

 Diberi kesempatan kepada kelompok tertentu untuk membahas bagaimana 

langkah merancang suatu proyek  yang baik. 

 Diberikan motivasi kepada seluruh siswa untuk selalu menemukan suatu hal baru 

dari beberapa hasil pengamatan kita baik mata pelajaran maupun pada kehidupan 

sehari-hari. 

 

C. Kegiatan Penutup 

Evaluate the Experience: Mengevaluasi Pengalaman 

 Periksalah apakah semua kelompok apakah tugasnya sudah selesai dengan 

sempurna. 

 Berikan penilaian terhadap proses dan hasil karya siswa dengan menggunakan 

rubrik penilaian. 

 Tulislah beberapa kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar kali ini. 

 

Refleksi Guru 

Guru mereview ulang kegiatan proyek yang telah dilaksanakan dengan cara berikut: 

 Apakah seluruh kelompok siswa dan menyelesaikan tepat waktu selama dua 

pertemuan? Jika tidak, strategi apa yang harus dilakukan agar pada pertemuan yang 

ketiga bisa melaporkan dan mempresentasikan hasil karyanya. 

 Apakah hambatan-hambatan dan kendala kelompok siswa dalam menyelesaikan 

tugas proyek ini? Bagaimana sikap dan tindakan guru apabila ada kelompok siswa 

yang mengalaminya? 
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 Apakah semua siswa berdiskusi dan bekerja dengan baik dalam tugas proyek ini? 

Apakah mereka benar-benar fokus dalam mnegerjakan tugas proyek ini? Jika tidak, 

apa hambatan mereka dan apa solusi yang diberikan oleh Guru kepada mereka. 

Apabila diperlukan untuk memodifikasi pembelajaran untuk kelas yang lain atau sekolah 

yang lain, maka alternatif modifikasi pembelajaran berikut bisa dilakukan. 

 

Modifikasi Kegiatan 

1. Pada pertemuan pertama, guru bisa menampilkan beberapa contoh hasil kreasi yang 

sudah jadi dengan bahan dasar dari kardus (baik didapat dari lingkungan sekitar, atau 

di internet). Guru juga bisa manmpilkan langkah-langkah pembuatan lemari dari 

kardus dalam bentuk video (atau video pembuatan karya siswa dari tahun 

sebelumnya atau kelas lainnya). 

2. Pada pertemuan kedua, guru bisa mengajak siswa untuk mengunjungi pameran hasil 

karya (beberapa video hasil karya anak bangsa diseluruh penjuru Indonesia) dari 

bahan dasar tak terpakai (sampah) sehingga menghasilkan produk yang luar biasa 

(unik). 

3. Bagi kelompok siswa yang sudah selesai pada pertemuan kedua, guru bisa 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyempurkan hasil karyanya atau 

memberikan soal-soal PISA untuk Didiskuiskan bersama kelompoknya. 

4. Guru bisa memberikan Pengayaan kepada Kelompok siswa atau kepada Siswa Cerdas 

Istimewa Berbakat Istimewa (CIBI)   

 

Refleksi untuk Peserta Didik 

 Penguasaan materi bangun ruang deminsi tiga ini meningkat hingga mencapai 85% 

siswa telah mencapai nilai diatas batas ketuntasan minimal dengan nilai 75. 

 Efektivitas pembelajaran dengan menggunakan PjBL meningkat secara signifikan 

pada materi bangun ruang deminsi tiga, hal ini dapat ditandai dengan peningkatan 

hasil belajar pada masing-masing siswa dan hasil karya siswa dapat dijual kepada 

halayak ramai atau dapat dijakan pameran hasil karya siswa. 
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CONTOH MODUL AJAR ASISTENSI MENGAJAR 
 

Modul Bahan Ajar 

(Culture ) 
 

Culture 

INFORMASI UMUM 

Nama 
Raymon Rahmadhani, 
M.Pd. 

Jenjang/Kelas 9 ING . D . RAR . 9.2 

Asal sekolah SMP Negeri 3 Banjarbaru Mapel Bahasa Inggris 

Alokasi waktu 4 JP (160 menit) 
Jumlah siswa / 
Target Peserta 

30 / Siswa regular 
(tipikal) 

Profil pelajar 
pancasila 
yang 
berkaitan 

o Beriman, bertakwa 
kepada Tuhan YME, 
dan Berakhlak Mulia 

 Berkebhinekaan 
Global 

o Bergotong-royong 

 Mandiri 

 Bernalar Kritis 
o Kreatif 

Model 
Pembelajaran 

o Tatap muka 
o PJJ Daring 
o PJJ Luring 

 Paduan Tatap Muka 
dan Daring (blended 
learning) 

Fase D Domain mapel 

 Menyimak – Berbicara 
o Membaca – Memirsa 
o Menulis – 

Mempresentasikan  

Tujuan 
Pembelajaran 

9.2 Menjelaskan konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci 
dari ragam teks lisan/tulisan yang disajikan dalam bentuk 
multimoda dalam lingkup global. 

Kata kunci Menjelaskan konteks, gagasan utama, informasi terperinci, lisan, tulisan, 
multimoda. 

Deskripsi 
umum 
kegiatan 

 Fokus kegiatan pembelajaran secara umum adalah tentang 
menjelaskan konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari 
suatu teks tentang budaya di dunia melalui serangkaian kegiatan 
seperti menyimak, berbicara, membaca, dan memirsa. 

Materi ajar, 
alat, dan 
bahan 

1. Materi ajar: 
 Watching or observing the picture/video to explain the 

context. 
 Listen to spoken informative text to identify the main idea and 

specific Information with two or more key facts. 
 Ask and answer questions to exchange detailed information. 

2. Alat: 
 Lembar kerja 

3. Bahan: 
 Video: https://www.youtube.com/watch?v=hTxKv5n5M2Y  
 Audio: https://listenaminute.com/c/culture.html  

Sarana 
Prasarana 

 Komputer/Laptop, proyektor, gawai (HP), jaringan internet. 

 Lingkungan kelas. 
Assesmen 1. Cara penilaian 

 Rubrik assesmen Individu (lampiran) 
2. Jenis Assesmen  

 Tertulis (tes objektif) 

https://www.youtube.com/watch?v=hTxKv5n5M2Y
https://listenaminute.com/c/culture.html
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 Performa (presentasi) 
KEGIATAN PEMBELAJARAN (Pertemuan ke- 1) 
Persiapan 
Pembelajaran 

Guru menyiapkan (5 menit): 
• file audio hasil unduhan. 

• laptop, proyektor, dan speaker  
• lembar kerja untuk kegiatan. 

Urutan Kegiatan Pembelajaran 
Pengaturan 

siswa 
Metode 

Pendahuluan 
(10 menit) 

• Guru mengucapkan salam dan 
bertegur sapa dengan siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk 
berdo’a sebelum memulai 
pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran 
dan kesiapan siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk 
kegiatan warming up – make 
the most words dari kata 
“TRADITIONS” 

 Individu 
o Berpasangan 
o Berkelompok 

(> 2 orang) 

o Diskusi 
o Presentasi 
o Demonstrasi 
o Project 
o Eksperimen 
o Permainan 

 Ceramah 
o Kunjungan 

lapangan 
o Simulasi 

Inti 
(55 menit) 

• Sebelum menyimak, siswa 
diminta untuk mengamati 
gambar/video pendek tentang 
budaya, kemudian diberikan 
pertanyaan lisan tentang isi 
video/gambar tersebut. 

• Siswa diberi latihan terkait 
kosakata. (lampiran 1) 

• Guru memutarkan 1x rekaman 
audio tentang culture. 

• Guru mengajak siswa untuk 
berdiskusi sambil 
mengekstraksi kosakata yang 
mereka dengar. 

• Guru memutarkan rekaman 1x 
lagi, siswa menyimak sambil 
mengerjakan lembar kerja 1. 
(lampiran 2) 

• Guru memutarkan rekaman 1x 
lagi, siswa menyimak sambil 
mengerjakan lembar kerja 1. 
(lampiran 3) 

• Siswa bersama guru 
mendiskusikan hasil 
pekerjaannya. 

 Individu 
o Berpasangan 
o Berkelompok 

(> 2 orang) 

 Diskusi 
o Presentasi 
o Demonstrasi 
o Project 
o Eksperimen 
o Permainan 
o Ceramah 
o Kunjungan 

lapangan 
 Simulasi 

Penutup 
(15 menit) 

 Siswa menjawab pertanyaan 
guru tentang pengalaman dan 
kesulitan mereka dalam 
menyimak tujuan, gagasan 
utama, dan informasi rinci dari 
suatu informasi tentang 
culture.  

• Guru memberikan apresiasi 

 Individu 
o Berpasangan 
o Berkelompok 

(> 2 orang) 

 Diskusi 
o Presentasi 
o Demonstrasi 
o Project 
o Eksperimen 
o Permainan 
o Ceramah 
o Kunjungan 
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kepada seluruh siswa yang 
telah bekerja dengan baik. 

• Siswa berdoa sebelum 
menutup kegiatan. 

lapangan 
o Simulasi 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN (Pertemuan ke- 2) 
Persiapan 
Pembelajaran 

Guru menyiapkan (5 menit): 

• lembar kerja untuk kegiatan. 

Urutan Kegiatan Pembelajaran 
Pengaturan 

siswa 
Metode 

Pendahuluan 
(10 menit) 

• Guru mengucapkan salam dan 
bertegur sapa dengan siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk 
berdo’a sebelum memulai 
pembelajaran. 

• Guru memeriksa kehadiran dan 
kesiapan siswa. 

• Guru menginformasikan materi 
yang akan dipelajari dan 
memberikan gambaran umum 
tentang manfaatnya. 

• Guru mengajak siswa untuk 
melakukan games sebelum 
melakukan pembelajaran. 

 Individu 
o Berpasangan 
o Berkelompok 

(> 2 orang) 

o Diskusi 
o Presentasi 
o Demonstrasi 
o Project 
o Eksperimen 
 Permainan 

 Ceramah 
o Kunjungan 

lapangan 
o Simulasi 

Inti 
(55 menit) 

• Guru mengajak siswa untuk 
memberikan pendapat tentang 
kemajemukan dan hormat-
menghormati antar individu. 

• Guru meminta siswa untuk 
membuat 5 pertanyaan untuk 
meminta informasi 
menggunakan panduan di 
lembar kerja. 

• Siswa melakukan simulasi 
wawancara untuk mendapatkan 
informasi dari temannya. 

• Siswa yang mendengarkan 
mencatat poin-poin 
berdasarkan rubrik yang 
diberikan. 

• Siswa mempresentasikan hasil 
kegiatannya. 

• Siswa bersama guru 
mendiskusikan hasil kegiatan. 

 Individu 

 Berpasangan 
o Berkelompok 

(> 2 orang) 

 Diskusi 
 Presentasi 
o Demonstrasi 
o Project 
o Eksperimen 
o Permainan 
o Ceramah 
o Kunjungan 

lapangan 

 Simulasi 

Penutup 
(15 menit) 

• Siswa menjawab pertanyaan 
guru tentang pengalaman dan 
kesulitan mereka dalam 
mengungkapkan atau 
menyampaikan informasi. 

• Guru memberikan apresiasi 
kepada seluruh siswa yang telah 
bekerja dengan baik. 

• Siswa berdoa sebelum menutup 

 Individu 
o Berpasangan 
o Berkelompok 

(> 2 orang) 

 Diskusi 
o Presentasi 
o Demonstrasi 
o Project 
o Eksperimen 
o Permainan 
o Ceramah 
o Kunjungan 

lapangan 
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kegiatan. o Simulasi 
 

Refleksi  
Refleksi 
Guru 

• Apakah kegiatan pembelajaran berjalan sesuai rencana? 
• Apakah siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik? 
• Apakah siswa senang dan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran? 

• Kesulitan apa yang dialami ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran 
ini? 

• Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses 
pembelajaran? 

Refleksi 
Siswa  

• Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? 
• Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? 
• Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 – 5, berapa bintang akan 

kamu berikan pada usaha yang kamu lakukan? 
 

Kriteria untuk mengukur ketercapaian Tujuan Pembelajaran dan assesmennya 
Penilaian 
Kompetensi atau 
Kemampuan 
serta 
Pengetahuan 

• Siswa mampu memahami konteks, topik, setting dan kosakata 
ditandai dengan kemampuan mengerjakan LK. 

• Siswa mampu mengidentifikasi informasi rinci ditandai dengan 
kemampuan mengerjakan LK. 

• Siswa mampu menyampaikan pertanyaan dan memberikan 
respon terhadap pertanyaan. 

Cara Melakukan 
Asesmen 

• Tulisan (lembar kerja) 
• Performa 

Kriteria 
Penilaian 

• Ketepatan mengidentifikasi informasi rinci 
• Ketepatan memaknai dan menggunakan kosakata.  

Produk Siswa • Jawaban tertulis di lembar kerja. 
• Role play 

 
Daftar Pustaka  

 https://www.youtube.com/watch?v=hTxKv5n5M2Y  
 http://www.listenAminute.com/c/culture.html  

 
Dokumen Penunjang  
Lembar kerja 
siswa 

 pre-exercise – Lampiran 1  
 Lembar kerja 1 – Lampiran 2 
 Lembar kerja 2 – Lampiran 3 
 Lembar kerja remedial – Lampiran 4 
 Lembar kerja 3 – lampiran 5 

Bahan bacaan 
siswa 

Vocabulary list 

Bahan bacaan 
guru 

Listening Transkrip (Lampiran) 

Materi 
pengayaan 

Bahan: 
- 

Materi untuk 
siswa yang 
kesulitan 
belajar 

Bahan: 
 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner

-vocabulary/places-town  

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/places-town
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/places-town
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Listening Transkrip 

Culture 

I’m really interested in the culture of other countries. I don’t know why, but I always think 

other cultures are more interesting than my own culture. Every time I travel, I learn 

wonderful, strange, amazing and interesting things about other cultures. One of the 

biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I’m English so I thought 

Americans had the same culture as me. When I went to America I understood Americans 

and Brits are very different people. Understanding the culture of other people is very 

important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other cultures, 

the world would be a more peaceful place. The world is becoming smaller, so I think this is 

happening.  

(Lampiran 1) Pre-exercise 

Match the words with the definitions 

word Definition 
1. Culture 
2. travel 
3. Interesting 
4. Wonderful 
5. Strange 
6. different 
7. important 
8. peaceful 

a. arousing curiosity or interest 
b. the characteristics and knowledge of a particular 

group of people. 
c. unusual 
d. great significance, influential 
e. extremely good 
f. not the same as another or each other 
g. go from one place to another. 
h. free from disturbance 

 

(Lampiran 2) Lembar Kerja 1 

Listen and Write the words to fill the gap. 

I’m really interested in __________(1)____________ other countries. I don’t know why, but I 

always think other cultures are more interesting __________(2)____________ culture. Every 

time I travel, I learn wonderful, strange, amazing and interesting things 

__________(3)____________ cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the 

USA as a child. I’m English ___________(4)___________ Americans had the same culture as me. 

When I went to America I understood Americans __________(5)____________ very different 

people. Understanding the culture ____________(6)__________ is very important. It helps us all 

___________(7)___________ . If everyone really tried __________(8)____________ other cultures, the 

world ____________(9)__________ more peaceful place. The world is becoming smaller, so I 

_________(10)_____________ happening.  
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(Lampiran 3) Lembar kerja 2 

Answer the following questions. 

1. What is the speaker interested in? 

2. Why does he get interested in it? 

3. When does he start to be interested? 

4. Why is understanding it important? 

5. What do you think? Do you agree with the speaker? Give your reason in 1 

sentence. 

(Lampiran 4) Lembar kerja remedial 

Correct the spelling of the underlined words. 

I’m really ertseentdi in the culture of other countries. I don’t know why, but I always think 

other cultures are more nitesgeintr than my own culture. Every time I travel, I learn 

dunlrewof, strange, amnigaz and interesting things about other cultures. One of the 

biggest russeprsi I had was when I went to the USA as a child. I’m English so I thought 

Americans had the same culture as me. When I went to America I ooedutdsrn Americans 

and Brits are very different people. Understanding the culture of other people is very 

otnratimp. It helps us all to get along. If everyone leayrl tried to learn about other cultures, 

the world would be a more pfealceu place. The world is becoming emsrlla, so I think this is 

happening.  

Lampiran 5 (Pertemuan ke- 2) 

Lembar kerja 

No Questions Student 1 Student 2 Student 3 
1. What is your name?    
2. Where do you come from?    

3. 
What is the language do you 
usually use in daily 
conversation? 

   

4. 
What is your favourite 
traditional food/cuisine? 

   

5. 
Based on your opinion, why 
we have to preserve our 
cultural heritage?  

   

 

Lampiran 6  

Rubrik Penskoran 
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Lampiran 12 

FORMAT MODUL AJAR 

A Identitas dan Informasi Mengenai Modul 

1 Kode Modul Ajar 

2 Kode ATP Acuan 

3 Nama Penyusun/Institusi/Tahun 

4 Jenjang Sekolah 

5 Fase/Kelas 

6 Domain/Topic 

7 Kata Kunci 

8 Pengetahuan/Keterampilan Prasyarat 

9 Alokasi Waktu (Menit)  

10 Jumlah Pertemuan 

11 Moda Pembelajaran 

12 Metode Pembelajaran 

13 Sarana/Prasarana 

14 Target Peserta Didik  

15 Karakter Peserta Didik 

16 Daftar Pustaka 

B Gambaran Umum Modul 

17 Rasionalisasi 

18 Urutan Materi Pembelajaran 

19 Rencana Assessment 

C Langkah-langkah Pembelajaran 

20 Kegiatan Pendahuluan 

21 Kegiatan Inti 

22 Kegiatan Penutup 

23 Refleksi Guru 

24 Modifikasi kegiatan 

25 Refleksi Untuk Peserta Didik 

26 Rubrik Penilaian  

 


