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Rambu-rambu (Pra Pedoman) Mata Kuliah : Praktek Pembelajaran Matematika (2 SKS) 

Program Magister Pendidikan Matematika JPMIPA FKIP USD 

 

A. Latar Belakang: 

a. Untuk menghasilkan lulusan S2 PMat yang berkualifikasi menjadi dosen di S1 PMat 

dipandang perlu untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman langsung terjun di 

lapangan (kelas S1 PMat) dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pelaksanakan perkuliahan di S1 PMat. 

b. Mahasiswa S2 PMat perlu mengenal dan mengalami langsung praktek-praktek baik 

pembelajaran di S1 PMat USD dengan kekhasannya sebagai Universitas Jesuit. 

c. Perlu terjadinya sinergi antara mahasiswa S2 PMat dan Dosen S1 PMat dalam 

pengembangan perkuliahan di S1 PMat. 

 

B. Tujuan 

a. Diperolehnya pengalaman-pengalaman baik dan kekhasan USD dalam pengelolaan mata 

kuliah di S1 PMat USD, baik untuk mahasiswa maupun dosen pengampu. 

b. Meningkatnya kemampuan mahasiswa (sebagai asisten) dan dosen pengampu (sebagai 

mentor) dalam melaksanakan pengelolaan mata kuliah di S1 PMat USD. 

c. Diperolehnya umpan balik, analisis dan pengembangan mata kuliah di S1 PMat yang 

digunakan untuk praktek oleh mahasiswa dan dosen pengampu. 

 

C. Bentuk dan Mekanisme Kegiatan 

a. Kegiatan akan diawali dengan koordinasi baik untuk dosen pengampu dan mahasiswa, oleh 

dosen koordinator praktek pembelajaran (kaprodi S2 PMat). 

b. Secara umum mahasiswa menjadi asisten dosen dalam pengelolaan perkuliahan. 

i. Mahasiswa terlibat (minimal memahami) dalam perencanaan perkuliahan yang akan 

dilaksanakan selama satu semester. 

ii. Mahasiswa mengobservasi, memberikan bantuan tutorial saat dosen pengampu 

melaksanakan perkuliahan di setiap pertemuan selama satu semester. 

iii. Mahasiswa melaksanakan perkuliahan di kelas (kurang lebih 2 kali) selama satu 

semester dengan bimbingan dan pengawasan dosen pengampu. 

iv. Mahasiswa membantu dosen dalam melaksanakan evaluasi perkuliahan. 

c. Mahasiswa menuliskan buku harian dan refleksi kegiatan praktek pembelajaran. 

i. Mahasiswa menuliskan kegiatan harian praktek pembelajaran, yang dapat meliputi: 

perencanaan, observasi,  tutorial, konsultasi, praktek mengajar, evaluasi, dsb, sesuai 

dengan format buku harian dan refleksi (yang akan ditentukan kemudian). Isian 

buku harian dapat berupa deskripsi kegiatan, observasi, hal-hal yang menarik, 

berkesan, selama interaksi dengan materi kuliah, mahasiswa dan dosen. 

ii. Mahasiswa menuliskan refleksi (pemaknaan) atas pengalaman/dinamika yang telah 

dialami. Refleksi dapat berupa ungkapan perasaan, pemerolehan nilai-nilai, 

perubahan-perubahan (transformasi) dalam diri mahasiswa, dsb. 

iii. Buku harian dan refleksi diisi minimal seminggu sekali dan diketahui dosen 

pengampu. 

d. Mahasiswa bersama dosen pengampu menyusun evaluasi, analisis dan pengembangan mata 

kuliah, yang dituliskan dalam Buku Pelaksanaan dan Pengembangan Perkuliahan. 
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i. Mahasiswa melakukan observasi saat dosen pengampu melaksanakan perkuliahan, 

dengan fokus observasi pada keterlaksanaan rencana perkuliahan yang disusun 

dengan perkuliahan yang dilaksanakan. Observasi bertitik tolak pada 

dinamika/aktifitas mahasiswa dalam belajar. Hasil observasi harus memberikan 

umpan balik yang konstruktif ke arah pengembangan mata kuliah. Saat mahasiswa 

melaksanakan pembelajaran, dosen pengampu akan bertukar peran menjadi 

observer. 

ii. Mahasiswa bersama dosen melakukan analisis terhadap keterlaksanaan 

pembelajaran, berawal dari aktifitas belajar mahasiswa. Analisis dapat dilakukan 

dengan fokus seperti pada faktor-faktor penyebab (pendukung) yang menyebabkan 

perkuliahan di kelas belum, sudah atau melampaui dari yang direncanakan. 

iii. Mahasiswa bersama dosen mengembangkan pembelajaran dengan menyusun 

rekomendasi tindaklanjut pada tahap berikutnya dan juga untuk perkuliahan 

berikutnya. 

iv. Buku Pelaksanaan dan Pengembangan Perkuliahan diisi minimal seminggu sekali dan 

diketahui dosen pengampu. 

e. Selama pelaksanaan praktek, dosen koordinator akan mengkoordinasi, memfasilitasi dan 

memonitor (baik di kelas atau dalam bentuk pertemuan) serta mengevaluasi pelaksanaan 

praktek pembelajaran.  

f. Mahasiswa menyusun Laporan Praktek Pembelajaran.  

i. Laporan secara umum berupa rangkuman, pembahasan dan refleksi pelaksanaan 

praktek pembelajaran selama satu semester (format akan ditentukan kemudian) dan 

dilampiri dengan Buku Harian dan Buku Pelaksanaan dan Pengembangan 

Perkuliahan. 

ii. Laporan dikonsultasikan dan disetujui dosen pengampu. 

iii. Dosen pengampu memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang praktek pada 

mata kuliahnya (komponen dan format penilaian akan ditentukan kemudian) 

iv. Nilai Final mata kuliah praktek pembelajaran akan ditentukan oleh dosen 

koordinator dengan komponen meliputi penilaian dari buku harian, buku 

pelaksanaan dan pengembangan, hasil monitoring, laporan praktek dan nilai dari 

dosen pengampu (bobot dan kriteria akan ditentukan kemudian). 

g. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan, diusulkan dan didiskusikan dengan dosen 

koordinator (Kaprodi S2 PMat). 
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