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BUKU PEDOMAN MAGANG I PROGRAM S-1 PIAUD
STIT PALAPA NUSANTARA TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG
PAUD/TK/RAmerupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi inovatif, selektif,
konservatif. Berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut PAUD/TK/RAbukan hanya tempat
bermain bagi siswa usia dari 4-6 tahun, tetapi PAUD/TK/RAjuga merupakan tempat siswa
memperoleh ilmu pengetahuan dari para guru, mengembangkan kebudayaan yang dapat
membentuk kepribadiannya, agar kelak dapat menjadi manusia dewasa yang mampu
meneruskan, mempertahankan hidup, dan mandiri di masyarakat.
Secara fungsional sekolah mengembangkan misi pendidikan, yakni seluruh perangkat
pembelajaran yang ada pada lembaga sekolah, yaitu kurikulum, bahan ajar, sarana
prasarana, guru, serta seluruh komponen yang menunjang kelancaran tugas akademik.
Sekolah juga mengemban fungsi sosial institusional, yaitu tempat terjadinya proses
sosialisasi antara siswa dengan para guru, siswa dengan siswa, siswa dengan seluruh warga
sekolah demi menuju kedewasaan mental maupun sosial.
Oleh sebab itu mahasiswa PIAUD sebagai calon guru diwajibkan untuk melakukan
kegiatan pengamatan secara langsung pada lembaga pendidikan Sekolah Dasar. Program ini
diupayakan, agar mahasiswa mendapat gambaran secara nyata tentang lembaga pendidikan
dasar yang akan menjadi tempatnya mengabdi kelak, sehingga mahasiswa dapat
mempersiapkan dirinya sejak dini. Kegiatan Program Magang 1 ini diarahkan pada
pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam menyiapkan dirinya, yaitu melalui kegiatan
observasi di sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah tempat mereka magang 1.
Hal ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat mengenal lebih dekat tentang karakteristik
siswa PAUD/TK/RA, program-program yang dilaksanakan di PAUD/TK/RA, kurikulum
PAUD/TK/RA, bahan ajar PAUD/TK/RA, guru-guru, proses belajar-mengajar, saranaprasarana, sistem administrasi, situasi sekolah, orang tua siswa, masyarakat setempat,serta
kultur sekolah, sehingga mahasiswa dapat beradaptasi dengan kondisi sekolah secara baik.
Guna memfasilitasi kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut, maka perlu diterbitkan
suatu aturan baku dalam bentuk Buku Pedoman Magang I Program Sarjana Strata 1 (S1)
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Tahun 2019. Buku Pedoman

Magang I

Program Studi S1 PIAUD ini disusun dalam rangka merespon, mengantisipasi adanya
perubahan paradigma dan inovasi pendidikan yang terjadi di lapangan seiring dengan
diberlakukannya Kurikulum SN-DIKTI (berbasis KKNI) 2014S-1 PIAUD, serta merespon
inovasi kurikulum PAUD/TK/RA.
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DiberlakukannyaKurikulum (KKNI) 2014S-1PIAUD,menimbulkan konsekuensi
dalam berbagai halyang berbeda dengan kurikulum terdahulu. Perbedaan tersebut meliputi
substansi, pendekatan, organisasidan aplikasinya. Beragam inovasi pendidikan telah
mengubah paradigma pendidikan. Perubahan paradigma itu antara lain dariberbasis materi
ke berbasis kompetensi, dari teaching ke learning, dari behaviorist ke constructivist, dari
instructor ke facilitator, dan dari government ruler ke community ruler.Perubahan itu harus
direspon oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Magang 1, terutama oleh semua
prodi di STIT Palapa Nusantara dan LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat).Salah satu bentuk respon tersebut adalah melakukan inovasi dalam
melaksanakan Program Magang 1 di sekolah.Berbagai inovasi Program tersebut perlu
dituangkan dalam Buku Pedoman Magang I oleh tiap Program Studi, tidak terkecuali Prodi
S-1 PIAUD.
B. TUJUANPELAKSANAAN PRAKTIK MAGANG I
Penerbitan Buku Pedoman Magang I Program S1 PIAUD STIT Palapa Nusantara
Lombok NTB, secara umum bertujuan agar pihak-pihak terkait, terutama mahasiswa, guru
pamong, kepala sekolah, dan dosen pembimbing mempunyai persepsi dan acuan yang
sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam rangka pelaksanaan Program
Magang I pada Program Studi S-1 PIAUD.
1. Tujuan Umum
Tujuan umum program magang adalah memberi bekal mahasiswa calon guru agar
menjadi pendidik yang memiliki seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan
sehingga dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian,
sosial, dan profesional secara utuh.
2. Tujuan Khusus
Program Magang I bertujuan membangun identitas kompetensi guru dan pemahaman
lingkungan sekolah melalui;
a. Pengamatan kultur sekolah dengan bimbingan kepala sekolah ;
b. Pengamatan untuk membangun kompetensi dasar pedagogik, profesional,
kepribadian, dan sosial dengan bimbingan guru;
C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PRAKTIK MAGANG
Matakuliah magang merupakan mata kuliah wajib di STIT palaap Nusantara Lombok
NTB. Matakuliah magang ini terdiri dari matakuliah Magang I, Magang yang harus
ditempuh mahasiswa dan ditetapkan berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
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3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. PP Nomor 19 Tahun 2005/ 32 tahun 2013/jo 13 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. PP No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK Tahun 2012
D. WAKTU PELAKSANAAN MAGANG 1
Program Magang 1 dilaksanakan di TK/RA dengan durasi waktu 1 minggu. Tempat
pelaksanaan

Program

Magang

1

dilaksanakan

di

PAUD/TK/RA

yang

telah

ditetapkan/ditunjuk bekerja sama denganDinas pendidikan Kota/Kabupaten/UPTD, atas
usulan program studi PIAUD.
E. PERSYARATAN MAGANG 1
1) Bagi Mahasiswa
Matakuliah Magang 1 ini diberikan bobot 1 sks. Matakuliah Magang 1 ini
diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menempuh matakuliah dengan bobot ≥ 40
SKS, terutama matakuliah bidang studi ke-PIAUD-an dan Matakuliah Manajemen
Pendidikan PIAUD. Bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dipersilahkan
untuk mendaftar untuk mengikuti matakuliah Magang 1 ini, dan bagi mahasiswa yang
belum memenuhi persyaratan tersebut tidak diperkenankan mendaftarkan diri.
Matakuliah ini tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus dilakukan melalui
pendaftaran secara individu ke Jurusan PIAUD.
2) Bagi Sekolah yang ditempati
Sekolah yang sudah terakreditasi dan memiliki kerjasama secara sinergis dengan
Prodi PIAUD.
3) Bagi Guru Pamong
Guru yang berkualifikasi Strata 1 (S1)
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F. RUANG LINGKUP MAGANG 1
Kegiatan Program Magang 1 mengarah pada pengamatan kondisi dan situasi
PAUD/TK/RAtempat dilaksanakannya kegiatan Magang 1, meliputi; pengenalan kultur
Sekolah, Struktur Organisasi Sekolah, suasana Iklim persekolahan, pengenalan tugas
pokok dan fungsi guru secara langsung, pengenalan sistem administrasi di TK/RA, serta
pengamatan kegiatan ekstra kurikuler di Sekolah Dasar, juga melatih pembiasaan
bersilahturahmi sesama teman magang 1 sebagai calon pendidik TK/RA. Disamping itu
pengenalan karakteristik siswa TK/RA secara langsung, mendiagnosa kesulitan belajar
siswa TK/RA, melakukan studi kasus terbatas dalam mengamati, mempelajari serta
menyusun solusi yang tepat.
G. SASARAN PEMBINAAN MAGANG 1
Dalam rangka memperlancar tugas mahasiswa melaksanakan kegiatan program
Magang 1, perlu diperjelas sasaran pembinaannya. Sasaran pembinaan magang 1
meliputi kegiatan melakukan observasi langsung

di sekolah,

menyusun laporan

observasi, dan melakukan seminar/Focus Group. Diskusi terkait dengan temuan yang
diperoleh di sekolah. Observasi langsung di sekolah ini memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk melihat dari dekat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah dasar.
Observasi langsung di sekolah ini mengarah pada pengamatan beberapa komponen
substansi manajemen pendidikan di sekolah dasar, yakni: sejarah berdirinya sekolah, ,
kurikulum TK/RA beserta penerapannya mencakup kegiatan intra dan ekstra kurikuler di
sekolah, sumberdaya manusia di TK/RA (termasuk kepala sekolah, guru, siswa, penjaga
sekolah, peran komite sekolah), rancangan dan pelaksanaan pembelajaran di TK/RA,
denah lokasi sekolah, sarana dan prasarana pembelajaran di TK/RA, administrasi di
TK/RA, pembiayaan kegiatan di TK/RA, penilaian hasil belajar di TK/RA. Khusus
pengamatan terhadap siswa diarahkan

pada penemuan kesulitan belajar siswa,

mendiagnosa terjadinya kesulitan belajar, serta pemberian solusi cara mengatasinya. Hal
itu terkait dengan pelaksanaan studi kasus dan supervisi pembelajaran yang harus
dilakukan oleh mahasiswa peserta kegiatan Magang 1.

H. SISTEM PEMBIMBINGAN MAGANG 1
Kegiatan pembimbingan Magang 1, melibatkan berbagai pihak, yakni: Kepala
Sekolah, guru pamong, dan dosen pembimbing. Hal-hal yang terkait dengan sekolah,
konsultasi dilaksanakan langsung kepada Kepala Sekolah dan guru pamong dan
didiskusikan bersama dosen pembimbing.
Konsultasi tentang hal-hal yang perlu diobservasi di TK/RA (periksa instrumen magang
1);
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Diskusi bersama mahasiswa terkait dengan hasil-hasil observasi di TK/RA
dilaksanakan bersama dosen pembimbing di kampus setelah data hasil observasi;
Pembimbingan penyusunan laporan observasi dilaksanakan oleh dosen pembimbing
sesuai dengan pedoman penyusunan laporan observasi (PPKI).
Pembimbingan tentang rancangan penanganan kesulitan belajar siswa TK/RA, cara
mendiagnosa, dan mencari solusi cara mengatasinya, serta menyusun laporan dalam
bentuk studi kasus dilaksanakan oleh dosen pembimbing di kampus.
Pembimbingan tentang cara penyusunan refleksi pembelajaran dilaksanakan oleh dosen
pembimbing setelah data hasil observasi terkumpul.
Pembimbingan seminar hasil observasi dan diskusi temuan hasil-hasil observasi di
TK/RA dilakukan di kampus.

I. PEMBUATAN LAPORAN HASIL MAGANG 1
Laporan hasil magang 1 merupakan bukti otentik telah dilaksanakannya kegiatan
magang 1.Penyusunan laporan hasil magang 1 dilaksanakan setelah kegiatan Program
Magang 1 selesai.Laporan hasil magang 1 dibuat rangkap 3 (Tiga), 1 (satu) digunakan
sebagai dokumen perpustakaan PIAUD, satu untuk Sekolah, 1 (satu) diperuntukkan
sebagai arsip mahasiswa.
Laporan hasil magang 1 digunakan sebagai alat menentukan nilai keberhasilan
mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan magang 1. Selain itu laporan hasil magang 1
diperuntukkan sebagai persyaratan untuk menempuh kegiatan magang 2

J. SISTEM PENILAIAN MAGANG 1
Penilaian program kegiatanMagang I di sekolah adalah proses pengumpulan
informasi tentang kompetensi mahasiswa peserta kegiatan Magang I, dalam rangka
penyiapan kemampuan dan penampilan/kinerja mahasiswa dalam menuaikan kegiatan
magang selanjutnyadi Sekolah Dasar. Sehingga penetapan kelulusan mahasiswa dalam
melaksanakan kegiatan Magang I sebagai dasar untuk menempuh kegiatan magang II.
Penilaian yang dilakukan pada kegiatan magang I difokuskan pada hasil kegiatan
pengamatan tentang sejarah berdirinya sekolah, kurikulum TK/RA beserta penerapannya
mencakup kegiatan intra dan ekstra kurikuler di sekolah, perilaku sumberdaya manusia di
TK/RA (termasuk kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, peran komite sekolah),
rancangan dan pelaksanaan pembelajaran di TK/RA, denah lokasi sekolah, sarana dan
prasarana pembelajaran di TK/RA, administrasi di TK/RA, pembiayaan kegiatan di
TK/RA, penilaian hasil belajar di TK/RA. Khusus pengamatan terhadap siswa diarahkan
pada penemuan kesulitan belajar siswa, mendiagnosa terjadinya kesulitan belajar siswa.
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Penilaian kegiatan Magang I bersifat menyeluruh, kontinyu, obyektif dan
membimbing.Menyeluruh, artinya meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap
mahasiswa.Kontinyu, artinya dilakukan mulai kegiatan orientasi, praktik nyata sampai
dengan pelaporan. Obyektif, artinya menilai apa adanya. Membimbing, artinya hasil
penilaian dipakai untuk memperbaiki kekurangan, mempertahankan dan mengembangkan
aspek-aspek yang sudah baik.
Kriteria penguasaan Program Magang I di PAUD/TK/RAdiwujudkan dengan taraf
penguasaan kemampuan sebagai berikut:

Taraf Penguasaan Kemampuan
85 – 100
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
40 – 54
0 – 39

Nilai Huruf
A
AB+
B
BC+
C
D
E

Nilai Angka
4,00
3,70
3,30
3,00
2,70
2,30
2,00
1,00
0,00

K. PENUTUP
Pedoman Program Magang I PIAUD di Sekolah ini disusun dengan tujuan
memberikan pengalaman faktual kepada mahasiswa tentang kehidupan di sekolah
dasar/madrasah ibtidaiyah. Setelah melaksanakan program Magang I diharapkan
mahasiswa mengenal lebih dekat tentang karakteristik siswa TK/RA, program-program
yang dilaksanakan di TK/RA, kurikulum TK/RA, bahan ajar TK/RA, guru-guru, proses
belajar-mengajar, sarana-prasarana, sistem administrasi, situasi sekolah, orang tua siswa,
masyarakat setempat,serta kultur sekolah, sehingga mahasiswa dapat beradaptasi dengan
kondisi sekolah secara baik. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan terampil dalam
melaksanakan tugas-tugas persekolahan, misalnya manajemen sekolah dan tugas-tugas lain
yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar.
Pedoman Program Magang I PIAUD di Sekolah ini disusun untuk dijadikan acuan
dalam penyelenggaraan program Magang I di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyahbagi semua
pihak terkait di STIT Palapa Nusantara Lombok NTB, baik mahasiswa, pengelola, sekolah
sasaran program Magang I, maupun pimpinan, dengan harapan agar semua proses dan
produk dari kegiatan Program Magang I PIAUD ini dapat terekam dengan seoptimal
mungkin sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan peraturan yang berlaku.
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Lampiran 1.
FORMAT LAPORAN (minimal 12 halaman)
I. 1. Sampul (informasi : nama sekolah yang dikunjungi, nama peserta/NIM, jurusan,
fakultas, universitas)
2. Lembar pengesahan (Kepala Sekolah dan ketua Jurusan)
3. Daftar isi
4. Kata Pengantar
5. Latar Belakang
(latar belakang melakukan kunjungan ke sekolah)
6. Tujuan
(tujuan melakukan observasi ke sekolah)
7. Hasil dan Pembahasan (data yang diperoleh dan pembahasannya yang mengarah
pada solusi permasalahan)
8. simpulan dan Saran
(simpulan hasil analisis dan rekomendasi perbaikan baik ditingkat sekolah maupun
tindak lanjut ketika anda menjadi guru atau pemangku kepentingan)
II. Laporan Hasil Program Magang I di Sekolah dibuat secara individual rangkap 3
(Tiga), diperuntukkan:
1 eksemplar PAUD/TK/RA tempat Magang I
1 eksemplar Praktikan
1 eksemplar Jurusan/Program Studi
Sampul: di jilid buku, warna Hijau;
Ukuran A4 80 gram, dengan huruf TIME NEW ROMAN 12
Spasi ganda, rata kiri.
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Lampiran 2.
INSTRUMEN KULIAH KERJA LAPANGAN-I
(MAGANG I)
Semester Ganjil 2018/2019
A. BUDAYA TK/RA
Nama :..........................
NIM :............................
Teknik: Observasi/wawancara/dokumentasi

No

Pernyataan

Ya

Tidak

Deskripsi

1 Visi,misi, tujuan dan sasaran,
2 Tersedia struktur organisasi RA/BA/TA
3

Pola interaksi antara RA/BA/TA dengan orang tua dan
masyarakat.

4 Tersedia perpustakaan yang memadai.
5 Tersedia laboratorium bermain dan permainan
6 Tersedia masjid/mushollah
7 Tersedia kantin/ koperasi RA/BA/TA
8 Tersedia tempat bermain dan fasilitas olahraga lainnya
9
10
11
12
13

Memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan
program pendidikan dan pembelajaran.
Memiliki guru yang memadai dan memenuhi kualifikasi
tenaga guru
Memiliki ruang belajar/ kelas yang cukup dan ruang lainnya
yang memadai.
Memiliki ruang guru, kepala dan ruang pertemuan yang
cukup .
Memiliki prestasi yang baik dalam kegiatan program ekstra
kurikuler dalam bidang keagamaan, kesenian dan olah raga

Page 9

B. KARAKTERISTIK GURU
Nama

:....................

NIM

:...................

Nama Guru : .....................
Teknik: Observasi/wawancara/dokumentasi
NO ASPEK YANG DIAMATI

Ya

Tidak

Deskripsi

A. Kompetensi Profesional
1 Menguasai materi berdasarkan tema
2 Memiliki ragam permainan
3 Memiliki lagu-lagu berdasarkan tema
4 Mampu melafalkan doa-doa harian
5

Mampu melafalkan al Qur’an surat-surat pendek dengan
benar

6 Mampu membaca al Qur’an dengan baik dan benar
Mampu melakukan integrasi dengan nilai-nilai agama islam
dalam pembelajaran
Pembelajaran dilaksanakan dalam langkah-langkah dan
8
urutan materi yang logis
Materi pembelajaran baik kedalaman dan keluasannya
9 disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan
siswa
Guru mampu tampil bersemangat dan bersungguh-sungguh
10
dalam kegiatan pembelajaran
7

B. Kompetensi Padagogik
1 Tersedianya RPPH
2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai
Mampu menyampaikan/menjelaskan materi pembelajaran
3 dengan teknik-teknik tertentu sehingga jelas dan mudah
dipahami peserta didik
Mampu menggunakan metode bercerita/mendongeng secara
4
tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran
Mampu menggunakan metode bernyanyi secara tepat sesuai
5
dengan tujuan pembelajaran
Guru mampu mengelola interaksi peserta didik dalam
6
kegiatan pembelajaran
7

Guru berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar
terjadi proses interaksi yang kondusif

8 Guru membantu mengembangkan sikap positif pada siswa
Guru menghindari kecenderungan untuk membandingkan
siswa dengan siswa lain
Pemberian penghargaan yang tepat atas keberhasilan yang
10
diraih siswa
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian agar mengikuti
11
proses pembelajaran dengan baik
9
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Kegiatan belajar mengajar dibantu dengan media atau sumber
belajar
Guru mengatur meja dan kursi siswa dengan formasi yang
13
berubah-ubah.
12

14 Guru memberikan kesempatan untuk bertanya kepada siswa
15
16
17

18

19
20
21
22
23

Guru memberikan jawaban pertanyaan dengan jelas dan
memuaskan
Pembelajaran dilakukan secara bervariasi selama alokasi
waktu yang tersedia, tidak monoton dan membosankan
Selama pembelajaran berlangsung guru tidak hanya berada
pada posisi tertentu tetapi bergerak secara dinamis di dalam
kelasnya
Apabila tampak ada siswa yang membutuhkan bantuannya
dalam belajar di bagian-bagian tertentu kelas, maka guru
bergerak dan menghampiri secara berimbang dan tidak
terfokus hanya pada beberapa gelintir siswa saja
Guru mengenali dan mengetahui nama setiap siswa yang ada
di dalam kelasnya
Selama pembelajaran berlangsung guru memberikan
reinforcement (penguatan) kepada siswa-siswanya dengan cara
yang positif
Ilustrasi dan contoh dipilih secara hati-hati sehingga benarbenar efektif dan tidak membuat bingung siswa
Media pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran
digunakan secara efektif
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif
apabila siswa melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya.

24 Guru mendorong siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran.
C. Kompetensi Sosial

1

Memiliki kepekaan terhadap peserta didik dan lingkungan
belajar di RA/BA/TA

2 Mudah menyapa dengan memanggil nama-nama
3

Apabila tampak ada siswa yang membutuhkan bantuannya
maka guru segera bergerak dan memberikan bantuan.

Mampu mengatasi konflik sederhana yang terjadi di kalangan
peserta didik dengan baik dan adil
Memiliki kepekaan terhadap kerapian dan kebersihan ruang
5
belajar

4

D. Kompetensi Kepribadian

1 Memiliki bahasa yang baik dan santun
2 Penampilan guru menarik dan tidak membosankan
3

Menampilkan pribadi yang menyenangkan dan mudah
tersenyum
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C. KARAKTERISTIK SISWA
Nama
: ………………………………………………………………………………..
NIM

: ………………………………………………………………………………..

Instansi

: ……………………………………………………………………………..

Usia Anak : 4/5/6 tahun (dilingkari)
Teknik
NO
A

: Observasi/wawancara/dokumentasi
ASPEK YANG

DESKRIPSI INDIKATOR

DIAMATI
Fisik

a.

1. Motorik Halus
b.
c.
d.
2. Motorik Kasar
a.
b.
c.
d.
B

Sosial

a.
b.
c.
d.

C

Emosi

a.
b.
c.
d.

D

Kognitif

a.
b.
c.
d.
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D. PENGELOLAAN KELAS
Nama
: …………………………………………………………………………………………..
NIM

: …………………………………………………………………………………………..

Instansi

: …………………………………………………………………………………………..

Usia Anak : 4/5/6 tahun (dilingkari)
Teknik

: Observasi/wawancara/dokumentasi

No Pernyataan
1. Tata ruang kelas tertata dengan rapi.
2.

Jumlah siswa dalam kelas tidak melebihi
standar kelas (20 siswa)

3.

Alat-alat permaianan tersedia secara
lengkap

4.

Alat-alat peraga tersedia dengan lengkap

5.

Ruang kelas bersih, tidak ada bau-bauan
yang mengganggu kosentrasi pikiran.

6.

Kebersihan kelas dan sarana interior kelas
memadai dan nyaman.

7.

Tempat belajar tenang tidak banyak
gangguan suara bising dan gaduh

8.

Pencahayaan di kelas baik sehingga
membuat anak lebih bersemangat dalam
belajar
Menjaga kebersihan kelas. Kelas dijaga
kebersihannya oleh semua warga kelas

9.

Ya

Tidak

Deskripsi

10. Tersedia tempat sampah di luar kelas.
11. Pengaturan dinding kelas terlihat rapi
dan enak dipandang.
12. Dinding Kelas berisi berbagai sumber
belajar, media, kata-kata mutiara, dan
hasil-hasil karya siswa.
13. Posisi meja guru di tempat yang baik dan
dapat memandang ke seluruh ruang
kelas.
14. Posisi meja siswa tidak berdesak-desakan
dan telah sesuai jumlah meja-kursi
dengan kapasitas ruang.
15. Tersedia sudut baca/perpustakaan kelas.
16. Tersedia tempat besosialisasi antar siswa
maupun guru dengan siswa.
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REFLEKSI HASIL PENGAMATAN
KULIAH KERJA LAPANGAN -I
A. KULTUR MADRASAH
1. Profil Madrasah/Sekolah

2. Budaya Madrasah/Sekolah

3. Refleksi Pengamat

4. Kesimpulan
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B. PELAYANAN ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH 1.
Aktifitas Pegawai Melayani Administrasi

2. Refleksi Pengamat

3. Kesimpulan
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C. MANAJEMEN SEKOLAH/MADRASAH
1. Adanya dokumen penting terkait manajemen sekolah (Visi, misi, tujuan, program kerja,
Renstra/RPS, dan efektivitas kerja.

2. Refleksi Pengamat

3. Kesimpulan
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D. KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH
1. Kinerja Kepemimpinan Sekolah/Madrasah

2. Refleksi Pengamat

3. Kesimpulan
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E.

PENGELOLAAN KELAS
1. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Kelas

2. Refleksi Pengamat

3. Kesimpulan

Mengetahui,
Kepala TK/RA,

.(.............................................)
NIP.

Observer,

.(.............................................)
NIM

Lampiran 3
Contoh Sampul laporan Hasil Program Magang I

LAPORAN HASIL PROGRAM
MAGANG I
Di TK/RA Negeri ....

Diajukan:
Kepada Program Studi PIAUD
Untuk memenuhi salah satu Prasyarat dalam mengikuti Program
Magang I

Oleh:
diisi Nama
NIM
.

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
(STIT) PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
Jl. Palapa No. 1 Selebung Keruak (83672) Lombok Timur NTB Telp/Fax : (0376) 2923923

TAHUN 2019

Lampiran 4
Contoh Halaman Pengesahan
PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
MAGANG I
DI PAUD/TK/RA…………..(tulis nama sekolah tempat magang)

Laporan pelaksanaan kegiatan Magang I Program Studi Pendidikan
Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Palapa Nusantara Lombok NTB
ini telah disahkan pada:
Hari
Tanggal

:
:

Selebung,........,...........2019
Mengetahui,
Ketua Prodi PIAUD

Kepala Sekolah,

.
.(.............................................)
NIDN.

.(.............................................)
NIP

Lampiran 5
Contoh Kerangka laporan
Halaman
Halaman Judul
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..
B. Tujuan 
C. Metode/Observasi...
D.Sejarah Singkat Sekolah.
E. Letak Sekolah.
BAB II
HASIL OBSERVASI
A. Organisasi Sekolah..
B. Kurikulum
C. Perilaku warga sekolah (karakteristik siswa TK/RA, guru, staf
sekolah, kepala sekolah)
D. Kesiswaan
E. Kepegawaian
F. Pengelolaan Keuangan.
G. Sarana dan Prasarana
H. Hubungan Sekolah dan Masyarakat.
I. Layanan Khusus
J. Tatalaksana Umum..
BAB IIIPEMBAHASAN
A. Organisasi Sekolah..
B. Kurikulum
C. Perilaku warga sekolah (karakteristik siswa TK/RA, guru, staf
sekolah, kepala sekolah)
D. Kesiswaan
E. Kepegawaian
F. Pengelolaan Keuangan.
G. Sarana dan Prasarana
H. Hubungan Sekolah dan Masyarakat.
I. Layanan Khusus
J. Tatalaksana Umum..
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran..
DAFTAR RUJUKAN..
LAMPIRAN-LAMPIRAN..

