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SAMBUTAN KETUA STAIT JOGJA 

 

 Assalammu’alaikum wr. wb  

Alhamdulillah segala puji syukur kami  panjatkan pada ALLAH SWT, atas rizki dan 

karunia NYA ssehingga STAIT Jogja dapat menyelesaikan buku pedoman praktikum untuk 

jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Praktikum merupakan salah satu bentuk upaya 

STAIT Jogja dalam memberikan fasilitas untuk mengembangkan ketrampilan mengajar bagi 

mahasiswa.  

Sebuah lembaga tinggi memiliki wewenang mempersiapkan calon lulusan untuk bisa 

terampil dan profesional sehingga diperlukan petunjuk yang jelas sebagai pedoman pada 

pelaksanaan praktikum. Dengan adanya buku pedoman praktikum ini diharapkan dapat 

mempermudah mahasiswa dalam proses pelaksanaan praktikum.  

Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan praktikum pada 

khususnya dan pembangunan pendidikan pada umumnya.  

 

 

Yogyakarta, 29 Mei 2018  

KETUA STAIT JOGJA 

 

 

Danang Dwi Prasetyo, M.Pd 
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BAB I 

LABORATORIUM PRAKTIKUM 

 

 Pembelajaran praktikum dilaksanakan di laboratrium jurusan Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini yang disediakan oleh kampus STAIT Jogja. Struktur organisasi yang ada di ruang 

laboratorium terdiri dari kepala laboratorium dan dibantu oleh satu orang staff. Fasilitas yang 

ada di laboratorium cukup melengkapi kebutuhan proses pelaksanaan praktikum sehingga dapat 

membantu mahasiswa dalam mengasah ketrampilan mengajar. Pelaksanaan praktikum dengan 

menggunakan laboratorium perlu melakukan koordinasi dengan kepala laboratorium tentang 

jadwal penempatan, jumlah mahasiswa serta jumlah dosen yang akan menggunakan.  

A. Visi dan Misi Laboratorium Praktikum 

VISI: 

optimalisasi peran laboratorium guna menunjang praktikum calon pendidik agar terampil 

dalam praktek mengajar serta kreatif dan inovatif.  

MISI:  

1. Menyediakan sarana dan alat peraga guna kebutuhan praktikum mahasiswa jurusan 

PIAUD 

2. Memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa praktikum 

3. Melakukan evaluasi kegiatan praktikum secara menyeluruh dan berkesinambungan.  

B. Tujuan Laboratorium Praktikum  

1. Memfasilitasi kegiatan praktek pada perkuliahan  

2. Sebagai ruang untuk mahasiswa berkreasi dalam praktek mengajar sebagai calon Guru 

3. Membantu mahasiswa calon guru dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti PPL 
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BAB II 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERKULIAHAN PAKTIKUM 

 

Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta memiliki peran dasar dalam bidang 

pendidikan, bertujuan untuk menyiapkan tenaga profesional pendidik yang berbasis 

pemahaman kitab suci al-Qur’an dan As-Sunnah bagi pendidikan pra sekolah secara 

profesional dengan keterpaduan ilmu pengetahuan dan agama. Guna merealisasikan tujuan, 

Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta memberikan seperangkat pengetahuan dan 

ketrampilan pada mahasiswa khususnya jurusan prodi PIAUD  melalui kegiatan praktikum 

micro teaching untuk membekali mahasiswa sebelum melaksanakan PPL di lapangan.  

A. Prasyarat Mengikuti Mata Kuliah Praktikum 

Perkuliahan praktikum diikuti oleh semua mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu 

Jogja. Mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan ini adalah: 

1. Telah lulus mata kuliah perkembangan anak usia dini meliputi mata kuliah perkembangan 

bahasa, mata kuliah perkembangan kognitif, mata kuliah perkembangan nilai agama 

moral, mata kuliah perkembangan motorik, mata kuliah perkembangan sosem. 

2. Menyelesaikan administrasi perkuliahan 

3. Bersedia mengikuti mata kuliah microteaching dan siap menjadi pribadi yang 

mencerminkan seorang Guru. 

B. Materi 

Setiap mahasiswa diwajibkan melatih setiap komponen ketrampilan dasar calon pendidik 

yang wajib dikuasai: 

1. Ketrampilan membuka dan menutup pelajaran 

2. Ketrampilan bertanya dan memberi penguatan 

3. Ketrampilan menjelaskan dan memvariasikan  

4. Ketrampilan mengajar  

Selain ketrampilan keguruan diatas, mahasiswa perlu memiliki ketrampilan dasar sebagai 

seorang Guru yaitu: 

1. Ketrampilan paedagogi 

2. Ketrampilan kepribadian 

3. Ketrampilan sosial 

4. Ketrampilan profesional 

Ketrampilan tersebut dilatihkan secara berurutan dan satu persatu. 
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C. Teknis Pelaksanaan dan Alokasi Waktu 

1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum perlu dibatasi agar pelaksanaannya dapat 

efektif dan efisien. 

2. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 10 

mahasiswa. 

3. Setiap kelompok dijadwal ketika menggunakan laboratorium, sehingga bisa maksimal 

ketika praktikum  

4. Mahasiswa diwajibkan menyusun Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP). RPP 

diberikan kepada dosen pembimbing sebelum tampil. 

5. Mahasiswa menyiapkan diri untuk mengajar dengan sebaik-baiknya, termasuk 

menyiapkan materi, penampilan dan media alat peraga yang akan dibawakan.  

6. Tahapan pengajaran praktikum mengajar dan alokasi waktu setiap pertemuan adalah 100 

menit. 

a. Pertemuan pertama antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing membahas tentang 

kontrak belajar, dan dosen memberikan materi tentang metode dan pola pengajaran 

yang akan ditampilkan mahasiswa ketika praktek. 

b. Pertemuan selanjutnya Dosen Pembimbing memberikan penjelasan tentang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kemudian Dosen melakukan pembagian giliran 

praktek mahasiswa.  

c. Pelaksanaan praktek mengajar selama 10 menit. Selama 10 menit, mahasiswa 

melakukan praktek mengajar sedangkan mahasiswa yang lain bertugas menjadi 

siswa. 

7. Pelaksanaan praktek mengajar akan direkam dengan video camcorder. Rekaman tersebut 

digunakan oleh dosen untuk memberikan feedback atas praktek mengajar yang telah 

dilakukan.  
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BAB III 

KETRAMPILAN DASAR MENGAJAR 

 

A. Ketrampilan Persiapan Pembelajaran 

Persiapan awal yang perlu dikuasai oleh praktikan adalah membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran yang meliputi menentukan tema, alokasi waktu, kegiatan, alat 

dan bahan yang digunakan, serta jumlah siswa yang mengikuti. Jenis kegiatan yang akan 

dilakukan perlu mempertimbangkan metode serta penataan lingkungan main/pembelajaran, 

sehingga dapat maksimal dalam menyampaikan materi serta siswa dapat fokus mengikuti 

pembeajaran.  

B. Ketrampilan Membuka Pembelajaran 

Tujuan membuka pelajaran adalah untuk menciptakan atmosfir pembelajaran yang 

dapat menimbulkan motivasi siswa terhadap topik yang akan dipelajari. Membuka 

pelajaran hendaknya dilakukan tidak hanya setiap awal pelajaran tetapi juga setiap kali 

beralih ke topik baru.  

Hal-hal yang perlu diusahakan dalam membuka kegiatan pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Membangkitkan perhatian dan minat siswa 

Usaha menarik perhatian dan memotivasi siswa, praktikan perlu menunjukkan 

antusiasme yang tinggi serta totalitas dalam mengajar. 

2. Membangun motivasi 

Ada berbagai cara untuk menimbulkan motivasi siswa: 

a. Semangat  

b. Membuka rasa ingin tahu 

c. Mengemukakan ide 

d. Memanfaatkan hal-hal yang menjadi perhatian siswa  

3. Memberi acuan dan struktur 

Pemberian acuan dapat dilakukan dengan penyampaian tujuan dan batas-batas tugas, 

memberi petunjuk atau saran tentang langkah-langkah tugas dan mengajukan 

pertanyaan arahan. Praktikan menyampaikan tujuan pembelajaran dan jenis tugas untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan.  

4. Menunjukkan kaitan 

Praktikan perlu memanage pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki siswa 

sebagai batu loncatan untuk mengarahkan siswa pada topik yanag akan dipelajari  
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C. Ketrampilan Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan praktikan diamati oleh dosen pembimbing serta 

direkam oleh teman yang lain sebagai dokumentasi penilaian dosen pembimbing. Kegiatan 

pada pelaksanaan pembelajaran meiputi: 

1. Kegiatan awal 

Pada kegiatan ini, praktikan membuka pelajaran serta mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. Setelah itu, praktikan melakukan apersepsi tentang tema dan 

sub tema.  

2. Kegiatan inti 

Kegiatan inti mencakup permainan sensori motor, permainan pembangunan, permainan 

keaksaraan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya menyampaikan materi antara 

lain: 

a. Orientasi 

b. Penggunaan bahasa 

c. Contoh/ilustrasi 

d. Struktur yang jelas 

e. Sering memancing pertanyaan (Feedback) 

f. Suara yang jelas 

g. Penggunaan jeda 

h. Kontak mata 

i. Ekspresi 

j. Gerak tubuh 

k. Penggunaan media 

3. Kegiatan akhir  

Praktikan perlu mereview kembali kegiatan yang telah dilakukan pada akhir 

pembelajaran. Selain mereview, praktikan perlu memberikan apresiasi pada siswa yang 

tepat mengerjakan tugas.  

D. Ketrampilan Menutup Pembelajaran 

Tujuan menutup pelajaran adalah meninjau kemabali sejauh  mana siswa telah 

mencapai tujuan pembelajaran dan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang hal-

hal yang telah dipelajari, mengetahui keberhasilan siswa dalam menyerap pelajaran dan 

menentukan tiitk pangkal untuk  pelajaran berikutnya. Menutup pelajaran dapat dilakukan 

dengan cara-cara berikut ini: 

1. Mereview 
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Pada akhir pelajaran meninjau kembali kegiatan yang telah dilakukan dengan cara 

mengkomunikasikan kepada siswa lain. 

2. Memberikan apresiasi  

Praktikan memberikan dorongan psikologis yaitu apresiasi terhadap kegiatan yang 

dilakukan. 

3. Refleksi 

Praktikan perlu melakukan refleksi atas kekurangan dan kelebihan ketika praktek 

mengajar.  
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FORMAT OBSERVASI 

 

KETRAMPILAN KEMAMPUAN MENGAJAR 

 

NAMA PRAKTIKAN : 

NIM    : 

PROGRAM STUDI  : 

 

NO.  BUTIR AMATAN  SKOR  

 

KOMENTAR  

1 2 3 4 

1. Orientasi 

1. Menjelaskan indikator hasil belajar 

yang akan dicapai 

2. Menjelaskan pokok persoalan yang 

akan dibahas 

 

     

2. Bahasa  

1. Bahasa yang digunakan jelas 

2. Struktur kata tepat 

 

     

3. Suara  

1. Volume 

2. Kejelasan artikulasi  

 

     

4. Ekspresi  

1. Ekspresif  

2. Adanya gangguan gerakan  

 

     

5. Feedback 

1. Ketepatan jawaban atas pertanyaan 

siswa 

2. Merespon ekspresi siswa 
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6. Penguasaan materi 

1. Tidak terjadi miskonsepsi 

2. Tidak tergantung pada buku 

 

     

7. Penampilan  

1. Penampilan fisik rapi 

2. Menarik siswa  

 

     

8. Manajemen kelas 

1. Mengelola waktu dengan efisien 

2. Mengelola situasi  

 

     

Skor rata-rata   

 

Keterangan Nilai: 

1 = kurang 

2 = cukup 

3 = baik 

4 = baik sekali 

 

 


