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1.

Supervisor :
a. Memberikan materi-materi sebagai bekal mahasiswa dalam berpraktik meliputi
tata tertib, micro teaching, keterampilan dasar mengajar, dan perencanaan
pembelajaran.
b. Melaksanakan kegiatan latihan mengajar di kelas, middle dan final test di ruang
micro teaching.
c. Memberikan penilaian secara langsung terhadap ketiga kegiatan latihan mengajar
tersebut (point b)
d. Memberikan umpan balik atau komentar kepada mahasiswa/praktikan setiap kali
latihan mengajar
e. Menyerahkan nilai ke TIM Pengelola PPL 1 paling lambat 3 hari setelah ujian
praktik mengajar berlangsung.

2. Praktikan/Mahasiswa
a. Mengikuti seluruh kegiatan PPL 1 baik kegiatan pembekalan teoritis maupun
praktik mengajar.
b. Frekuensi latihan praktik mengajar mahasiswa latihan praktik mengajar mahasiswa
sebanyak 4 kali ditambah 2 kali ujian praktik mengajar dengan ketentuan sebagai
berikut :
1) Sebelum berpraktik, mahasiswa/ praktikan harus membuat perencanaan
pembelajaran dan harus dikonsultasikan serta disetujui (ditandatangani) oleh
supervisor.
2) Mata pelajaran yang dipraktikkan harus sesuai dengan jurusan masing-masing,
dengan sub pokok bahasan yang berbeda-beda untuk setiap kali praktik
mengajar, yang terdiri dari 6 kali praktik diambil dari mata pelajaran MTs
dan MA (termasuk Ujian Praktik).
3) Setiap mahasiswa/ praktikan tampil latihan mengajar selama 15 menit untuk
setiap kali latihan, dan untuk ujian praktik (Middle dan Final) minimal 20
menit.
4) Praktik mengajar ke 1 dan 2 dilaksanakan di kelas sesuai dengan jadwal dan
lokal yang telah ditentukan.
5) Praktik mengajar ke 3 adalah middle test yang dilaksanakan di ruang micro
teaching.
6) Praktik mengajar ke 4 dan 5 dilaksanakan di kelas sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan
7) Praktik mengajar ke 6 adalah final test yang dilaksanakan di ruang micro
teaching.
c. Setiap mahasiswa berhak mendapat bahan dalam pembekalan teoritis, yang telah
disiapkan oleh TIM PPL 1.
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Tata Tertib Peserta PPL 1 (Praktikan)
1. Setiap mahasiswa harus berpenampilan yang layak sebagai seorang guru.
2. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan dengan kemeja/atasan berwarna putih
dan celana /bawahan panjang berwarna gelap.
3. Mahasiswa (i) tidak diperkenankan berkuku panjang dan khusus bagi mahasiswa lakilaki tidak boleh berambut panjang.
4. Mahasiswa harus memakai sepatu dan kaos kaki serta tidak diperkenankan memakai
sandal atau sepatu sandal.
5. Mahasiswa harus hadir dalam ruangan lima menit sebelum acara dimulai.
6. Mahasiswa yang meninggalkan ruangan harus seizin supervisor.
7. Mahasiswa tidak boleh berpakaian yang ketat dan Transparan.
8. Hal-hal yang belum disebutkan dan menurut supervisor urgen maka dapat
ditambahkan dalam pembekalan.
9. Pembuatan laporan dengan aturan sebagai berikut :
a. Laporan dibuat secara perorangan dan dapat dijilid secara berkelompok sesuai
dengan kebutuhan dan kepantasan (tidak terlalu tebal).
b. Laporan sebelum dikumpul harus telah ditandatangani oleh semua pihak yang
terkait (supervisor dan TIM PPL 1).
c.

Pembuatan laporan harus didiskusikan dalam kelompok dan diarahkan oleh
supervisor. Dan digandakan sebagai 3 eks. Masing-masing diberikan kepada TIM
PPL 1 satu ex beserta CD/DVD laporan, supervisor (kalau perlu), dan mahasiswa
yang bersangkutan
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