
Sistematika dan Penjelasan Penulisan Laporan Praktek Pembelajaran  

S2 Pendidikan Matematika JPMIPA FKIP USD 

 

Pengantar: 

Laporan Praktek Pembelajaran merupakan pertanggungjawaban tertulis mengenai 

praktek pembelajaran yang telah dilakukan dari mahasiswa ke prodi. Laporan Praktek 

Pembelajaran ini disusun dengan berpusatkan pada pengalaman dan perkembangan yang 

dialami oleh mahasiswa. Pengalaman dan perkembangan mahasiswa jelas terkait dengan 

pihak di luar mahasiswa, seperti dosen pengampu, pembimbing, mahasiswa, materi ajar, 

fasilitias, karyawan, dan sebagainya. Namun laporan ini bukan bermaksud untuk 

memberikan penilaian terhadap pihak-pihak di luar mahasiswa. Analisis dan usulan yang 

obyektif serta mengarah ke perkembangan bersama dapat juga disampaikan.  

Sistematika Laporan: 

1. Halaman Judul 

2. Halaman Pengesahan (ditanda-tangani Mahasiswa, Dosen Pengampu, Dosen 

Koordinator) 

3. Kata Pengantar 

4. Daftar Isi 

5. Bab I. Persepsi dan Harapan 

Uraikan persepsi, bayangan, harapan anda sebelum praktek di kelas 

dilaksanakan, yang terdiri dari sub-bab berikut, masing-masing minimal 1 

halaman 

a. Persepsiku tentang mengajar mahasiswa S1. 

b. Persepsiku tentang USD, S1 PMat FKIP USD dan perkuliahannya. 

c. Harapanku tentang Praktek Pemb Mat di S1 PMat FKIP USD. 

6. Bab II Praktek Pembelajaran  

Data-data pendukung uraian di bawah dapat merujuk pada Buku Harian dan Buku 

Pelaksanaan dan Pengembangan. Tuliskan hal-hal yang penting saja, jangan 

mengulang data di buku harian maupun pelaksanaan. Tulisan berfokus pada 

perkembangan anda dalam selama melaksanakan praktek pembelajaran. Bab II 

meliputi sub bab berikut. 

a. Persiapan Praktek 

Uraikan hal-hal yang anda lakukan sebelum praktek pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Praktek 

Uraikan secara singkat, sistematis sesuai urutan waktu mengenai 

pelaksanaan praktek pembelajaran.  

c. Evaluasi dan Saran Praktek 

Uraikan hal-hal yang menjadi catatan secara umum, atas yang sudah 

direncanakan dan yang dilaksanakan. Berikan juga saran-saran untuk 

perbaikan bersama maupun diri anda sendiri untuk waktu yang akan 

datang. 



7. Bab III Refleksi 

Refleksi ini dituliskan dalam bahasa yang tidak terlalu formal, melainkan yang cair, 

mengalir, ekpresif (mengungkapkan perasaan). Tuliskan pengalaman-

pengalaman yang bermakna bagi perkembangan anda secara sistematis sesuai 

urutan waktu, beserta pemaknaan yang anda peroleh. Pengalaman yang 

bermakna, misal pengalaman yang inspiratif (pengalaman yang menggerakkan), 

pengalaman transformatif (pengalaman yang merubah), dan sebagainya. 

Penulisan pengalaman yang bermakna hendaknya cukup detail, sehingga 

pembaca dapat menangkap emosi yang dirasakan dan dapat merasakan makna 

yang anda peroleh. Di samping pemaknaan atas pengalaman, juga anda tulisakan 

niatan-niatan yang anda bangun rencana-rencana di masa depan. Total tulisan 

refleksi 1200 – 1500 kata.  

8. Bab IV Penutup 

Uraikan secara ringkas, jawaban atas hal-hal yang sudah anda persepsikan dan 

harapkan di bab 1 dengan kenyataan pengalaman yang sudah anda peroleh 

selama praktek. 

9. Lampiran 

a. Buku Harian  

b. Buku Pelaksanaan dan Pengembangan 

c. Persiapan Mengajar dan Materi Ajar 

Ketentuan lain-lain: 

1. Margin: 4, 4, 3, 3. Font isi: Calibri 12. 

2. Laporan lengkap dengan lampiran dikumpulkan ke dosen koordinator, dalam 

softcopy dan hardcopy 1 exp, yang dijilid bersama lampiran-lampiran.  

3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan ke dosen koordinator. 
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