
II-0 
 

LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 

NOMOR :  352/UN31/HK.02/2020 

     TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2020 

 

 

 

 

 

PETUNJUK TEKNIS 

PEMBELAJARAN MATA KULIAH BERPRAKTIK/ BERPRAKTIKUM 

DAN PRAKTIK/PRAKTIKUM  DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19  

SEMESTER 2020/21.1 (2020.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 2020 



II-0 
 

DAFTAR ISI 

 

 

PENDAHULUAN ............................................................................................................................  II-1 

 
I.  FAKULTAS EKONOMI (FE) .................................................................................................  II-2 

A. Mata Kuliah Berpraktik ..............................................................................................   II-2 

B. Prosedur Penyelenggaraan Praktik ...................................................................................  II-2 

C. Penilaian Praktik ...................................................................................................................  II-8 

D. Ringkasan ................................................................................................................................  II-11 

 

II.  FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FHISIP)  .............................  II-15 

A. Petunjuk teknis Praktik untuk mata kuliah Praktik Kerja Perpajakan ...............  II-15 

B. Lembar Laporan Mingguan Magang/Praktik Kerja .................................................  II-18 

C. Penilaian Praktik .................................................................................................................  II-21 

D. Ringkasan  .............................................................................................................................  II-22 

   
III.  FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)  .............................  II-23 

A. Mata Kuliah Berpraktik .........................................................................................  II-23 

B. Mata Kuliah Praktik ...............................................................................................  II-32 

C. Mata Kuliah Praktikum  .........................................................................................  II-54 

D. Ringkasan  ................................................................................................................  II-95 

 

IV.  FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST)  ........................................................   II-110 

A.  Ketentuan Praktikum ...............................................................................................  II -110 

B . Mata Kuliah Berpraktik/Berpraktikum .................................................................  II -111 

C.  Prosedur Penyelenggaraan Praktik ........................................................................  II -112 

D.  Penilaian Praktikum  ................................................................................................  II -119 

E.  Ringkasan  .................................................................................................................  II -121 

 



II-1 
 

PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran dalam situasi Pandemi Covid-19 semester 2020/21.1 (2020.2) dilakukan 
dalam jaringan (daring), kecuali untuk pembelajaran yang benar-benar memerlukan pertemuan 
tatap muka. Pertemuan tatap muka dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19.  
 
Beberapa ketentuan umum pembelajaran mata kuliah berpraktik/berpraktikum dan 
praktik/praktikum melalui Tuweb untuk mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah 
berpraktik/berpraktikum dan praktik/praktikum semester 2020/21.1 (2020.2) adalah sebagai 
berikut. 
 
1. Tutor membimbing praktik/praktikum melalui Tutorial Online (Tuton) atau Tutorial 

Webinar (Tuweb). 
2. Proses pembimbingan praktik/praktikum pada Tuweb dilakukan melalui aplikasi virtual 

classroom (https://lms.ut.ac.id).  
3. Setelah Tuweb berakhir, mahasiswa mengunggah semua laporan/tugas dalam satu file 

format PDF pada Aplikasi Praktik dan Praktikum (https://praktik.ut.ac.id).  
4. Tutor melakukan entri nilai akhir pada aplikasi Praktik dan Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id). 
5. Tutor mengunggah berkas tutorial dalam satu file format PDF, berupa: RAT, SAT, catatan 

pertemuan Tuweb, foto/screenshoot pelaksanaan Tuweb,  daftar hadir mahasiswa, 

format nilai Excel yang sudah ditandatangani oleh Tutor, dan tanda terima tugas pada 
aplikasi https://praktik.ut.ac.id.  

6. Ketentuan 2-5 tidak berlaku bagi mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah 
berpraktik/berpraktikum dan praktik/praktikum sebelum semester 2020/21.1 (2020.2). 
Proses penanganan nilai praktik/praktikum mahasiswa yang meregistrasi sebelum semester 
2020/21.1 (2020.2) dilakukan oleh UPBJJ-UT melalui https://srs.ut.ac.id.    
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I. FAKULTAS EKONOMI (FE) 

 
Penyelenggaraan pembelajaran dan praktik dalam situasi Pandemi Covid-19 semester 

2020/21.1 (2020.2) dilakukan dalam jaringan (daring). Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan 
Praktik Tatap Muka, Praktik Online, dan Praktik Mandiri Jurusan Akuntansi, proses 

pembelajaran mata kuliah berpraktik Jurusan Akuntansi diutamakan dalam bentuk 

Praktik Tatap Muka (PTM) atau Praktik Online (Praton). Pada masa Pandemi Covid-19, 
PTM ditiadakan dan diganti penyelenggaraannya dalam bentuk Praktik Tutorial Webinar 
(Praktik Tuweb). Ketentuan penyelenggaraan Praktik Tuweb mengikuti ketentuan PTM dalam 
hal jumlah mahasiswa per kelas, tugas UPBJJ-UT, tugas tutor, dan penilaian praktikum (sesuai 
dengan Pedoman Praktik Akuntansi). Bagi mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah 
berpraktik dan memilih modus Praton, maka mekanisme keikutsertaan dalam Praton mengikuti 
ketentuan Tutorial Online (Tuton) yang sudah berlangsung selama ini.  

Dalam hal mahasiswa telah melakukan registrasi mata kuliah berpraktik namun tidak 
dapat mengikuti Praktik Tuweb atau Praton karena mengalami kendala jaringan, maka 
mahasiswa dapat mengikuti Praktik Mandiri (PM). PM adalah pilihan darurat dalam 
pelaksanaan praktik. Mahasiswa wajib mengajukan ijin PM ke UPBJJ, dan selanjutnya UPBJJ 
mengajukan ijin ke Fakultas Ekonomi. 
 

A. Mata Kuliah Berpraktik 

1. Prodi S1 Akuntansi: 
a. EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi 
b. EKSI4414 Laboratorium Auditing 
c. EKSI4420 Laboratorium Akuntansi Pendidikan 
d. EKSI4421 Laboratorium Akuntansi Kesehatan 
e. EKSI4422 Laboratorium Akuntansi Kecamatan dan Desa 

2. Prodi S1 Akuntansi Keuangan Publik:  
a. EKAP4402 Laboratorium Audit Sektor Publik 

B. Prosedur Penyelenggaraan Praktik 

Berikut ini adalah tahapan penyelenggaraan praktik untuk tiga modus penyelenggaraan praktik. 

 
Tabel 1.1. Proses Penyelenggaraan Praktik Jurusan Akuntansi untuk 3 Modus Layanan 

No. Deskripsi Penanggung jawab 

Praktik Tuweb 

1.  UPBJJ merekap mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah 
berpraktik. 

UPBJJ-UT 

2.  UPBJJ membuat perencanaan penyelenggaraan praktik. Satu 
kelas Praktik Tuweb  terdiri dari minimal 20 mahasiswa. 

UPBJJ-UT 
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No. Deskripsi Penanggung jawab 

Perencanaan penyelenggaraan Praktik Tuweb sama seperti 
perencanaan penyelenggaraan Tutorial Tatap Muka (TTM).  

3.  UPBJJ menginformasikan jadwal Praktik Tuweb kepada 
mahasiswa. 

UPBJJ-UT 

4.  UPBJJ merekrut tutor mata kuliah berpraktik dari PTN/PTS 
sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 

UPBJJ-UT 

5.  PBB dan Wadek 3 melakukan verifikasi dan persetujuan 
tutor Praktik Tuweb melalui aplikasi ijin kelas. 

UT-Pusat 

6.  UPBJJ menyiapkan Buku Materi Pokok (BMP) matakuliah 
berpraktik untuk tutor. 

UPBJJ-UT 

7.  Tutor melakukan Praktik Tuweb melalui laman 
https://lms.ut.ac.id mengikuti ketentuan PTM dan 
melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik Praktik 
Tuweb (rincian pelaksanaan Praktik Tuweb dapat dilihat 
pada Tabel 1.2). 

Tutor 

8.  Mahasiswa mengunggah laporan buku kerja praktik melalui 
laman https://lms.ut.ac.id pada setiap akhir sesi tutorial 
(ketentuan unggah laporan lihat Tabel 1.2). 

Mahasiswa 

9.  Tutor memberikan feedback dan penilaian laporan buku 
kerja praktik melalui laman https://lms.ut.ac.id. 

Tutor 

10.  Pada akhir sesi ke 8, mahasiswa menggambungkan 8 laporan 
buku kerja praktik kedalam satu file Pdf dan mengunggah  
ke laman https://praktik.ut.ac.id. 

Mahasiswa 

11.  Pada akhir sesi ke 8, tutor melakukan penilaian praktik pada 
laman https://lms.ut.ac.id. dan mengentri rekap nilai akhir 
praktik ke laman https://praktik.ut.ac.id. 

Tutor 

12.  Tutor mengunggah seluruh berkas kegiatan Praktik Tuweb 
dalam satu file Pdf ke laman https://praktik.ut.ac.id. 
Laporan terdiri dari a. foto/screenshoot pelaksanaan Praktik 
Tuweb, b. daftar hadir mahasiswa, c. catatan pertemuan 
pelaksanaan Praktik Tuweb, d. daftar nilai Praktik yang telah 
ditandatangani tutor, e. contoh laporan terbaik dan terendah. 

Tutor 

Praktik Online 

1.  Bagi mahasiswa yang karena suatu hal tidak dapat mengikuti 
Praktik Tuweb dapat mengikuti Praton. 

 

2.  Ketentuan mengikuti Praton mengikuti ketentuan Tuton.  

3.  Mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah, aktivasi 
Praton, registrasi Praton, dan mengisi lembar konfirmasi 

Mahasiswa 
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No. Deskripsi Penanggung jawab 

keikutsertaan Praton.  
Praktik Mandiri 

1.  Bagi mahasiswa yang karena suatu hal tidak dapat mengikuti 
Praktik Tuweb atau Praton, maka yang bersangkutan dapat 
mengajukan ijin untuk mengikuti PM. 

 

2.  Keadaan nomor 1 adalah kondisi di mana mahasiswa 
mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet 
sehingga tidak dapat mengikuti Praktik Tuweb dan Praton.  

 

3.  Mahasiswa mengajukan ijin untuk mengikuti PM ke UPBJJ. Mahasiswa 

4.  UPBJJ merekap ijin PM dan menyampaikan surat ijin PM ke 
Program Studi. 

UPBJJ-UT 

5.  Prodi memberikan persetujuan PM.  Prodi 

6.  Prodi mengirim tugas mata kuliah berpraktik ke UPBJJ dan 
menentukan batas akhir unggah laporan buku kerja praktik 
(batas akhir unggah laporan buku kerja sama dengan batas 
akhir sesi ke-8 Tuton). 

Prodi 

7.  UPBJJ menyampaikan tugas mata kuliah berpraktik dan 
format buku kerja kepada mahasiswa. 

UPBJJ-UT 

8.  Mahasiswa mengunggah laporan buku kerja praktik melalui 
https://praktik.ut.ac.id sesuai batas waktu yang telah 
ditentukan. 

Mahasiswa 

9.  UPBJJ merekrut pemeriksa laporan buku kerja praktik sesuai 
kriteria yang ditetapkan Prodi (data pemeriksa PM diambil 
dari data tutor).  

UPBJJ-UT 

10.  UPBJJ menginformasikan jadwal dan akses pemeriksaan 
laporan buku kerja praktik kepada pemeriksa. 

UPBJJ-UT 

11.  Pemeriksa laporan buku kerja praktik melakukan 
pemeriksaan dan memberikan penilaian melalui 
https://praktik.ut.ac.id. 

Pemeriksa  
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Praktik Tuweb diselenggarakan dalam 8 kali dengan ketentuan sebagai berikut. 

Tabel 1.2. Ketentuan Pelaksanaan Praktik Tuweb 

WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb pertama - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-1  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Tutor mengirim format buku kerja. 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik 1 
- Laporan buku kerja praktik diunggah oleh mahasiswa pada laman 

https://lms.ut.ac.id (tidak boleh melalui WA Group) sesuai waktu 
yang ditentukan (paling lambat pukul 23.55 WIB di hari pelaksanaan 
sesi ke-1). 

- Tutor memberikan feedback dan menilai laporan buku kerja praktik 1 
melalui laman https://lms.ut.ac.id. 

Tuweb kedua - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-2  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Tutor mengirim format buku kerja. 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik 2 
- Laporan buku kerja praktik diunggah oleh mahasiswa pada laman 

https://lms.ut.ac.id (tidak boleh melalui WA Group) sesuai waktu 
yang ditentukan (paling lambat pukul 23.55 WIB di hari pelaksanaan 
sesi ke-2). 

- Tutor memberikan feedback dan menilai laporan buku kerja praktik 2 
melalui laman https://lms.ut.ac.id. 

Tuweb ketiga - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-3  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Tutor mengirim format buku kerja. 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik 3 
- Laporan buku kerja praktik diunggah oleh mahasiswa pada laman 

https://lms.ut.ac.id (tidak boleh melalui WA Group) sesuai waktu 
yang ditentukan (paling lambat pukul 23.55 WIB di hari pelaksanaan 
sesi ke-3). 

- Tutor memberikan feedback dan menilai laporan buku kerja praktik 3 
melalui laman https://lms.ut.ac.id. 

Tuweb keempat - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-4  

- Diskusi dan tanya jawab 
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WAKTU AKTIVITAS 

- Tutor mengirim format buku kerja. 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik 4 
- Laporan buku kerja praktik diunggah oleh mahasiswa pada laman 

https://lms.ut.ac.id (tidak boleh melalui WA Group) sesuai waktu 
yang ditentukan (paling lambat pukul 23.55 WIB di hari pelaksanaan 
sesi ke-4). 

- Tutor memberikan feedback dan menilai laporan buku kerja praktik 4 
melalui laman https://lms.ut.ac.id. 

Tuweb kelima - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-5  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Tutor mengirim format buku kerja. 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik 5 
- Laporan buku kerja praktik diunggah oleh mahasiswa pada laman 

https://lms.ut.ac.id (tidak boleh melalui WA Group) sesuai waktu 
yang ditentukan (paling lambat pukul 23.55 WIB di hari pelaksanaan 
sesi ke-5). 

- Tutor memberikan feedback dan menilai laporan buku kerja praktik 5 
melalui laman https://lms.ut.ac.id. 

Tuweb keenam - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-6  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Tutor mengirim format buku kerja. 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik 6 
- Laporan buku kerja praktik diunggah oleh mahasiswa pada laman 

https://lms.ut.ac.id (tidak boleh melalui WA Group) sesuai waktu 
yang ditentukan (paling lambat pukul 23.55 WIB di hari pelaksanaan 
sesi ke-6). 

- Tutor memberikan feedback dan menilai laporan buku kerja praktik 6 
melalui laman https://lms.ut.ac.id. 

Tuweb ketujuh - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-7  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Tutor mengirim format buku kerja. 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik 7 
- Laporan buku kerja praktik diunggah oleh mahasiswa pada laman 

https://lms.ut.ac.id (tidak boleh melalui WA Group) sesuai waktu 
yang ditentukan (paling lambat pukul 23.55 WIB di hari pelaksanaan 
sesi ke-7). 
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WAKTU AKTIVITAS 

- Tutor memberikan feedback dan menilai laporan buku kerja praktik 7 
melalui laman https://lms.ut.ac.id. 

Tuweb 
kedelapan 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-8  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Tutor mengirim format buku kerja. 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik 8 
- Laporan buku kerja praktik diunggah oleh mahasiswa pada laman 

https://lms.ut.ac.id (tidak boleh melalui WA Group) sesuai waktu 
yang ditentukan (paling lambat pukul 23.55 WIB di hari pelaksanaan 
sesi ke-8). 

- Mahasiswa menggabungkan seluruh laporan buku kerja praktif 
(laporan 1 sd 8) ke dalam satu file Pdf dan mengunggah ke laman 
https://praktik.ut.ac.id paling lambat satu hari setelah berakhirnya 
sesi ke-8. 

- Tutor memberikan feedback dan menilai laporan buku kerja praktik 8 
melalui laman https://lms.ut.ac.id. 

- Tutor menilai praktik melalui laman https://lms.ut.ac.id. 

menggunakan rumus penilaian Praktik Tuweb. 
- Tutor mengentri nilai akhir praktik dan berkas Praktik Tuweb di 

laman https://praktik.ut.ac.id. 
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C. Penilaian Praktik  

Penilaian Praktik Tuweb didasarkan atas keaktifan mahasiswa dalam Praktik Tuweb dan hasil 
Praktik (Buku Kerja) yang dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk memberikan penilaian setiap tugas 
atas hasil kerja Praktik mahasiswa gunakanlah skala penilaian berikut. 

91 – 100% jawaban benar diberi nilai 100 
81 –   90% jawaban benar diberi nilai 90 
71 –   80% jawaban benar diberi nilai 80 
61 –   70% jawaban benar diberi nilai 70 
51 –   60% jawaban benar diberi nilai 60 
41 –   50% jawaban benar diberi nilai 50 
31 –   40% jawaban benar diberi nilai 40 
21 –   30% jawaban benar diberi nilai 30 
11 –   20% jawaban benar diberi nilai 20 
  1 –   10% jawaban benar diberi nilai 10 
 

Nilai akhir Praktik Tuweb ditentukan dengan rumus berikut. 

10

9HPP
NA


  

Keterangan: 
NA   = Nilai Akhir 
P   = Partisipasi Mahasiswa dalam Praktik Tuweb 
HP   = Hasil Praktik 
 

Nilai Praktik Tuweb mempunyai kontribusi sebesar 50% terhadap nilai akhir mata kuliah. 

Mekanisme penilaian dan komposisi nilai Praton sama dengan Praton yang sudah berlangsung 
selama ini. Praton berkontribusi 50% terhadap nilai akhir mata kuliah berpraktik.  

Penilaian Buku Kerja praktik pada PM dilakukan oleh oleh satu orang pemeriksa. Nilai akhir PM 
dihitung dari rata-rata nilai hasil praktik 1 sampai dengan praktik 8. PM berkontribusi 50% 
terhadap nilai akhir. 
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Lampiran 1. Contoh Format Rekapitulasi Nilai Praktik Tuweb 

Mata Kuliah : EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi 
UPBJJ  : Jakarta 
Masa Ujian : 2020.2 
Kab/Kota : Jakarta 
Pokjar  : Jakarta I 
Nama Tutor : Hana Norhamida SE, AK, Msi. 
 

No. Nama NIM 
Nilai Tugas Praktik Tuweb 

HP P NA 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Ummi 
Sharah 

810512811 75 85 80 70 85 80 75 90 80 90 81 

2.               
3.               
4.               

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 
P = Partisipasi Mahasiswa dalam Praktik Tuweb 
HP    = Hasil Praktik 
 

10

9HPP
NA


   81

10

)80(990



NA  

…….........,...........20.... 

Ka. UPBJJ-UT      Tutor, 

 

NIP.        NIP. 
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Lampiran 2. Contoh Format Rekapitulasi Nilai Praktik Mandiri 

Mata Kuliah : EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi 
UPBJJ : Jayapura 
Masa Ujian : 2020.2 
Kab/Kota : Nabire 
Pokjar : Nabire 
Nama Pemeriksa : Noorina Hartati, SE., M.Sc. 
 

No. Nama NIM 
Nilai Tugas Praktik Mandiri 

NA 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Lintang Permatasari 030945312 75 85 80 70 85 80 75 90 80 
2.             
3.             
4.             

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 
 

   

…….........,...........20..... 

Pemeriksa, 

 

NIP.         
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D. Ringkasan 

  

Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa 
Penilaian dan 

Feedback 
Tutor/Supervisor 

Upload 
mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 

Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah Tugas/Laporan 
Jumlah 

Tugas/Laporan 
Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar 
hadir, catatan tutorial, 
rekap nilai mahasiswa, 

contoh tugas mahasisiswa 
dengan skor terbesar dan 
skor terkecil, Screenshoot 

pelaksanaan tuweb) 
Akuntansi EKSI4101  Laboratorium Pengantar Akuntansi 8 kali Upload 

1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 
(Seluruh tugas 
dikumpul pada hari 
yang sama dengan 
tuweb sinkron 
paling lambat pukul 
23.55 WIB) 

8 kali umpan balik dan 
penilaian Tugas  oleh 
Tutor 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 

1 berkas PDF 
terdiri dari 
gabungan  
tugas 1-8  

1 kali entri oleh tutor 1 file pdf 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa 
Penilaian dan 

Feedback 
Tutor/Supervisor 

Upload 
mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 

Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah Tugas/Laporan 
Jumlah 

Tugas/Laporan 
Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar 
hadir, catatan tutorial, 
rekap nilai mahasiswa, 

contoh tugas mahasisiswa 
dengan skor terbesar dan 
skor terkecil, Screenshoot 

pelaksanaan tuweb) 
Akuntansi EKSI4414  Laboratorium Auditing 8 kali Upload 

1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 
(Seluruh tugas 
dikumpul pada hari 
yang sama dengan 
tuweb sinkron 
paling lambat pukul 
23.55 WIB) 

8 kali umpan balik dan 
penilaian Tugas  oleh 
Tutor 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 

1 berkas PDF 
terdiri dari 
gabungan  
tugas 1-8  

1 kali entri oleh tutor 1 file pdf 

Akuntansi EKSI4420  Laboratorium Akuntansi Pendidikan 8 kali Upload 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 
(Seluruh tugas 
dikumpul pada hari 
yang sama dengan 
tuweb sinkron 
paling lambat pukul 
23.55 WIB) 

8 kali umpan balik dan 
penilaian Tugas  oleh 
Tutor 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 

1 berkas PDF 
terdiri dari 
gabungan  
tugas 1-8  

1 kali entri oleh tutor 1 file pdf 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa 
Penilaian dan 

Feedback 
Tutor/Supervisor 

Upload 
mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 

Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah Tugas/Laporan 
Jumlah 

Tugas/Laporan 
Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar 
hadir, catatan tutorial, 
rekap nilai mahasiswa, 

contoh tugas mahasisiswa 
dengan skor terbesar dan 
skor terkecil, Screenshoot 

pelaksanaan tuweb) 
Akuntansi EKSI4421  Laboratorium Akuntansi Kesehatan 8 kali Upload 

1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 
(Seluruh tugas 
dikumpul pada hari 
yang sama dengan 
tuweb sinkron 
paling lambat pukul 
23.55 WIB) 

8 kali umpan balik dan 
penilaian Tugas  oleh 
Tutor 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 

1 berkas  
terdiri dari 
gabungan  
tugas 1-8 
dalam satu file 
PDF 

1 kali entri oleh tutor 1 file pdf 

Akuntansi EKSI4422  Laboratorium Akuntansi Kecamatan dan Desa 8 kali Upload 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 
(Seluruh tugas 
dikumpul pada hari 
yang sama dengan 
tuweb sinkron 
paling lambat pukul 
23.55 WIB) 

8 kali umpan balik dan 
penilaian Tugas  oleh 
Tutor 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 

1 berkas PDF 
terdiri dari 
gabungan  
tugas 1-8  

1 kali entri oleh tutor 1 file pdf 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa 
Penilaian dan 

Feedback 
Tutor/Supervisor 

Upload 
mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 

Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah Tugas/Laporan 
Jumlah 

Tugas/Laporan 
Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar 
hadir, catatan tutorial, 
rekap nilai mahasiswa, 

contoh tugas mahasisiswa 
dengan skor terbesar dan 
skor terkecil, Screenshoot 

pelaksanaan tuweb) 
Akuntansi 
Keuangan 
Publik 

EKAP4402 Laboratorium Audit Sektor Publik 8 kali Upload 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 
(Seluruh tugas 
dikumpul pada hari 
yang sama dengan 
tuweb sinkron 
paling lambat pukul 
23.55 WIB) 

8 kali umpan balik dan 
penilaian Tugas  oleh 
Tutor 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. Tugas 7 
8. Tugas 8 

1 berkas PDF 
terdiri dari 
gabungan  
tugas 1-8  

1 kali entri oleh tutor 1 file pdf (tanpa proses) 
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II.   FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FHISIP) 
 

Dua sarana yang dipilih prodi di FHISIP dalam menyelenggarakan praktik/praktikum 
adalah melalui Praktik Online (Praton) dan Tutorial berbasis web (Tuweb). 

 
Matakuliah praktik/praktikum yang diberikan melalui Praton adalah sebagai berikut. 
1. HKUM4410/Praktik Pengalaman Beracara  
2. ASIP4435/Praktik Kerja Kearsipan  
3. PUST4490/Praktik Kerja Perpustakaan  
4. PAJA3351/Lab. PPh 1 
5. PAJA3353/Lab. PPh 2 
6. PAJA3355/Lab. PPN dan PPnBM 
7. PAJA3357/Lab. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
  
Adapun mata kuliah PAJA3350/Praktik Kerja Perpajakan hanya ditawarkan melalui Tuweb.  
 
A. Petunjuk teknis Praktik untuk mata kuliah Praktik Kerja Perpajakan 

 
Praktik Kerja Perpajakan dilaksanakan dengan bimbingan melalui tutorial webinar 

(tuweb). Agar Praktik Kerja Perpajakan dapat berjalan secara efektif dan berdampak baik, satu 
kelas tuweb terdiri dari maksimal 10 orang mahasiswa. Adapun prosedur dan tahapan Praktik 
Kerja Perpajakan melalui tuweb adalah sebagai berikut. 
 
Tabel II.1.  Prosedur dan tahapan mata kuliah PAJA3350/Praktik Kerja Perpajakan 

melalui Tuweb 

 
WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kesatu - Pembimbing menjelaskan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa pada 
mata kuliah PAJA3350/Praktik Kerja Perpajakan. 

- Diskusi dan tanya jawab tentang aktivitas yang akan dilakukan mahasiswa di 
tempat praktik kerja. 

- Pembimbing menjelaskan secara garis besar laporan akhir yang harus dibuat 
oleh mahasiswa setelah menyelesaikan praktik kerja. 

- Pembimbing menjelaskan ruang lingkup tugas praktik dan menugaskan 
mahasiswa melakukan praktik Pengolahan Data dan Informasi dan membuat 
laporannya (Tugas 1).  

- Mahasiswa mengunggah Tugas 1 dalam format PDF melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id (paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb 
berikutnya). 
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WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kedua - Pembimbing memeriksa laporan Tugas 1. 
- Setiap mahasiswa melakukan presentasi hasil dari Tugas 1 dengan durasi 

maksimal 10 menit.   
- Pembimbing memberikan masukan kepada mahasiswa dari pelaksanaan Tugas 

1 dan memberi penilaian  terhadap Tugas 1 tersebut. 
- Mahasiswa memperbaiki laporan Tugas 1 berdasarkan masukan dari 

pembimbing. 
- Mahasiswa mengunggah revisi laporan Tugas 1 melalui aplikasi  

https://lms.ut.ac.id. 
- Pembimbing merevisi penilaian  terhadap Tugas 1 tersebut. 
- Pembimbing menjelaskan ruang lingkup tugas praktik dan menugaskan 

mahasiwa melakukan praktik Pelayanan dan membuat laporannya (Tugas 2). 
- Mahasiswa mengunggah Tugas 2 dalam format PDF melalui aplikasi 

https://lms.ut.ac.id (paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb 
berikutnya).  

Tuweb Ketiga - Pembimbing memeriksa laporan Tugas 2. 
- Setiap mahasiswa melakukan presentasi hasil dari Tugas 2 dengan durasi 

maksimal 10 menit. 
- Pembimbing memberikan masukan kepada mahasiswa dari pelaksanaan Tugas 

2 dan memberi penilaian  terhadap Tugas 2 tersebut. 
- Mahasiswa memperbaiki laporan Tugas 2 berdasarkan masukan dari 

pembimbing. 
- Mahasiswa mengunggah revisi laporan Tugas 2 dalam format PDF melalui 

aplikasi https://lms.ut.ac.id. 
- Pembimbing merevisi penilaian  terhadap Tugas 2 tersebut. 
- Pembimbing menjelaskan ruang lingkup tugas praktik dan menugaskan 

mahasiwa melakukan praktik Penagihan dan membuat laporannya (Tugas 3). 
- Mahasiswa mengunggah Tugas 3 dalam format PDF melalui aplikasi 

https://lms.ut.ac.id (paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb 
berikutnya).  

Tuweb Keempat - Pembimbing memeriksa laporan Tugas 3 
- Setiap mahasiswa melakukan presentasi hasil dari Tugas 3 dengan durasi 

maksimal 10 menit. 
- Pembimbing memberikan masukan kepada mahasiswa dari pelaksanaan Tugas 

3 dan memberi penilaian  terhadap Tugas 3 tersebut. 
- Mahasiswa memperbaiki laporan Tugas 3 berdasarkan masukan dari 

pembimbing. 
- Mahasiswa mengunggah revisi laporan Tugas 3 dalam format PDF melalui 

aplikasi https://lms.ut.ac.id. 
- Pembimbing merevisi penilaian  terhadap Tugas 3 tersebut. 
- Pembimbing menjelaskan ruang lingkup tugas praktik dan menugaskan 

mahasiwa melakukan praktik Pemeriksaan dan membuat laporannya (Tugas 
4). 

- Mahasiswa mengunggah Tugas 4 dalam format PDF melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id (paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb 
berikutnya). 
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WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kelima - Pembimbing memeriksa laporan Tugas 4. 
- Setiap mahasiswa melakukan presentasi hasil dari Tugas 4 dengan durasi 

maksimal 10 menit.   
- Pembimbing memberikan masukan kepada mahasiswa dari pelaksanaan Tugas 

4 dan memberi penilaian  terhadap Tugas 4 tersebut. 
- Mahasiswa memperbaiki laporan Tugas 4 berdasarkan masukan dari 

pembimbing. 
- Mahasiswa mengunggah revisi laporan Tugas 4 dalam format PDF melalui 

aplikasi  https://lms.ut.ac.id. 
- Pembimbing merevisi penilaian  terhadap Tugas 4 tersebut. 
- Pembimbing menjelaskan ruang lingkup tugas praktik dan menugaskan 

mahasiwa melakukan praktik Ekstensifikasi dan membuat laporannya (Tugas 
5).  

- Mahasiswa mengunggah Tugas 5 dalam format PDF melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id (paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb 
berikutnya).  

Tuweb Keenam - Pembimbing memeriksa laporan Tugas 5. 
- Setiap mahasiswa melakukan presentasi hasil dari Tugas 5 dengan durasi 

maksimal 10 menit.   
- Pembimbing memberikan masukan kepada mahasiswa dari pelaksanaan Tugas 

5 dan memberi penilaian  terhadap Tugas 5 tersebut. 
- Mahasiswa memperbaiki laporan Tugas 5 berdasarkan masukan dari 

pembimbing. 
- Mahasiswa mengunggah revisi laporan Tugas 5 dalam format PDF melalui 

aplikasi  https://lms.ut.ac.id. 
- Pembimbing merevisi penilaian  terhadap Tugas 5 tersebut. 
- Pembimbing menjelaskan ruang lingkup tugas praktik dan menugaskan 

mahasiwa melakukan praktik Pengawasan dan Konsultasi dan membuat 
laporannya (Tugas 6).  

- Mahasiswa mengunggah Tugas 6 dalam format PDF melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id (paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb 
berikutnya).  

Tuweb Ketujuh - Pembimbing memeriksa laporan Tugas 6. 
- Setiap mahasiswa melakukan presentasi hasil dari Tugas 6 dengan durasi 

maksimal 10 menit. 
- Pembimbing memberikan masukan kepada mahasiswa dari pelaksanaan Tugas 

6 dan memberi penilaian  terhadap Tugas 6 tersebut. 
- Mahasiswa memperbaiki laporan Tugas 6 berdasarkan masukan dari 

pembimbing. 
- Mahasiswa mengunggah revisi laporan Tugas 6 dalam format PDF melalui 

aplikasi https://lms.ut.ac.id. 
- Pembimbing merevisi penilaian  terhadap Tugas 6 tersebut. 
- Pembimbing menjelaskan: 

1. Cara menyusun Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Perpajakan dengan 
mengacu kepada Panduan Praktik Kerja Perpajakan.  

2. Batas akhir dan prosedur pengiriman Laporan Tugas Akhir tersebut.  
- Diskusi dan tanya jawab tentang pembuatan Laporan Tugas Akhir   

Tuweb 
Kedelapan  

- Pembimbing membahas kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam menyusun 
Laporan Tugas Akhir. 
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WAKTU AKTIVITAS 

- Pembimbing memberikan masukan kepada mahasiswa dalam penyelesaian 
pembuatan Laporan Tugas Akhir.  

- Pembimbing memberikan penguatan dan motivasi kepada mahasiswa. 
- Mahasiswa mengunggah Laporan Praktik Kerja Perpajakan dalam format PDF 

melalui aplikasi https://lms.ut.ac.id. (paling lambat 2 minggu setelah selesai 
tuweb terakhir)  

- Pembimbing memberi nilai laporan tugas akhir. 
- Mahasiswa mengunggah Tugas 1 sampai dengan Tugas 6, dan Laporan Praktik 

Kerja Perpajakan dalam satu file dengan format PDF ke aplikasi 
https://praktik.ut.ac.id. 

- Pembimbing merekap nilai tugas dan laporan tugas akhir dan mengunggah 
melalui aplikasi https://praktik.ut.ac.id. 

- Pembimbing mengunggah berkas-berkas, seperti daftar hadir, catatan 
pertemuan, rekap nilai ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id.  

 
 
B.   Lembar Laporan Mingguan Magang/Praktik Kerja   

 

Nama  
NIM 
Kode dan Nama Mata Kuliah 
Nama Pembimbing 
Tempat magang/ Praktik Kerja 

:. …………………………………………. 
: ………………………………………….. 
: PAJA3350 /Praktik Kerja Perpajakan 
: ………………………………………….. 
: ………………………………………….. 

  
 

Kegiatan Perpajakan 
Minggu ke  

Hari/Tanggal 

Pelaksanaan 

tugas *) Keterangan 

Ya Tidak  
Tuweb I: 
Pengolahan Data dan Informasi  
a. pengumpulan, pencarian, 

dan pengolahan data,  
b. penyajian informasi 

perpajakan,  
c. perekaman dokumen 

perpajakan,  
d. tata usaha penerimaan 

perpajakan,  
e. e-SPT dan e-Filing,  
f. i-SISMIOP dan SIG  

 
Tuweb II 

Pelayanan  
a. pengadministrasian dokumen 

dan berkas perpajakan,  
b. penerimaan dan pengolahan 

Surat Pemberitahuan, serta 
penerimaan surat lainnya,  
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Kegiatan Perpajakan 
Minggu ke  

Hari/Tanggal 

Pelaksanaan 

tugas *) Keterangan 

Ya Tidak  
c. penyuluhan perpajakan,  
d. pelaksanaan registrasi 

Wajib Pajak.  
 

    Tuweb III 

Penagihan  
a. penatausahaan piutang pajak, 

penundaan dan angsuran 
tunggakan pajak,  

b. penagihan aktif,  
c. penghapusan piutang pajak, 

serta  
d. penyimpanan dokumen-

dokumen penagihan.  
 

Tuweb IV 

Pemeriksaan 
a. penyusunan rencana 

pemeriksaan,  
b. pengawasan pelaksanaan 

aturan pemeriksaan, penerbitan 
dan penyaluran Surat Perintah 
Pemeriksaan Pajak 
serta administrasi pemeriksaan 
perpajakan lainnya. 

 
Tuweb V 

Ekstensifikasi  
a. pendataan objek dan subjek 

pajak,  
b. pembentukan dan 

pemutakhiran basis data nilai 
objek pajak.  
 

Tuweb VI 

Pengawasan dan Konsultasi   
a. bimbingan kepada Wajib 

Pajak dan konsultasi teknis 
perpajakan,  

b. penyusunan profil Wajib Pajak,  
c. analisis kinerja Wajib Pajak,  
d. rekonsiliasi data Wajib Pajak 

dalam rangka melakukan 
intensifikasi,  

e. pembetulan ketetapan   
b. pajak, pengurangan PBB   & 

BPHTB, serta evaluasi hasil 
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Kegiatan Perpajakan 
Minggu ke  

Hari/Tanggal 

Pelaksanaan 

tugas *) Keterangan 

Ya Tidak  
banding. 

 
         
Catataan :  
1. Setiap tugas mingguan disertai dengan bukti-bukti berupa foto dan tanda tangan dari pihak 

yang berwenang di tempat Praktik Kerja . 
2. *)  Diisi dengan Checklist (√). 
3. Keterangan berisi tahapan dan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa di tempat 

praktik kerja.  
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C. Penilaian Praktik 

 

KOMPOSISI PENILAIAN PRAKTIK KERJA PERPJAKAN 

FAKULTAS  HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS TERBUKA 

 
Program Studi/Jurusan  : D-III Perpajakan 
UPBJJ-UT   : ...................................................... 
Tempat Praktik   : ………………………………….. 

 

 
Catatan: 

A. Skala penilaian tugas 1-6 adalah 0 sampai dengan 100. 
B. Nilai Tuweb pada setiap materi yaitu berasal dari presentasi dan unggah laporan mingguan yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat Tuweb. 
C. Rata-rata dihitung total nilai tugas semua tugas (1-6) kemudian dibagi 6. 
D. Nilai Tuweb adalah jumlah nilai rata-rata dikalikan dengan 70%. 
E. Nilai laporan akhir dikali dengan 30%. 
F. Nilai akhir adalah nilai Tuweb ditambah nilai laporan. 

No 
Nama 

Mahasiswa 
NIM 

NILAI TUWEB PRESENTASI DAN LAPORAN MINGGUAN PRAKTIK PERPAJAKAN 

Laporan Akhir 

 

Nilai 

Laporan 

(30%x m) 

Nilai Akhir 

Pengolahan 

Data dan 

Informasi 

 

Pelayanan

 

Penagihan 

 

Pemeriksaan 

 

Ekstensifikasi 

 
Pengawasan dan konsultasi 

Rata-rata 

(n) 

Nilai Tuweb 

(70 %x n) 

1. M, Ihsan 012345 70 80 75 60 80 85 75 52,5 80 24 76,5 

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

dst              
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E. Ringkasan 

 

Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload mahasiswa 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah Tugas/Laporan 
Jumlah 

Tugas/Laporan 
Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 
tuweb) 

Perpajakan PAJA3350 Praktik 
Kerja 
Perpajakan 

7 kali Upload 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. laporan praktik 

7 kali umpan balik dan 
penilaian tugas oleh 
pembimbing 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 
4. Tugas 4 
5. Tugas 5 
6. Tugas 6 
7. laporan praktik 

1 berkas PDF 
terdiri dari 
gabungan  6 
tugas +laporan 
akhir 

1 kali dientri  Pembimbing 1 file pdf 
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III. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) 

 
 Ketentuan khusus untuk beberapa mata kuliah Praktik/Praktikum adalah sebagai 
berikut. 
1. Mahasiswa mengerjakan tugas praktik mengajar di rumah masing-masing tanpa 

menghadirkan peserta didiknya.  
2. Untuk laporan praktik yang berupa video, mahasiswa diwajibkan merekam kegiatan 

praktik yang direkam dalam format video durasi 3-5 menit. 
3. Laporan Tugas Praktik/Praktikum oleh mahasiswa dapat berupa tulisan/foto/video, 

sesuai karakteristik mata kuliah, disesuaikan jenis tugas praktik/praktikum yang 
diunggah ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id 

4. Untuk beberapa mata kuliah yang menggunakan GPO sebagai sumber belajar, 
mahasiswa dapat mengakses laman GPO melalui alamat http://gurupintar.ut.ac.id 
dengan ketentuan sebagai berikut. 
a. Laman GPO menyediakan video pembelajaran pada tingkat Pendidikan PAUD 

Formal, SD, dan SMP dengan alamat:   
http://www.gurupintar.ut.ac.id/content/micro-teaching-online.  

b. Untuk melihat video tidak diperlukan registrasi.  
c. Apabila video untuk dianalisis dalam laman GPO tidak mencukupi atau tidak 

tersedia, tutor dapat menentukan Video Pembelajaran dari sumber lain seperti 
Youtube. 

d. Tutor menugaskan mahasiswa untuk terlibat secara aktif di dalam menu Forum 
Diskusi GPO yang tersedia, dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu. 
Prosedur mengikuti diskusi dapat dilihat pada video dengan alamat 
http://www.gurupintar.ut.ac.id/forum-diskusi. 

5. Pada kegiatan PKM mahasiswa diminta untuk  mencari Pendamping yaitu  orang yang 
berprofesi sebagai guru (PAUD/SD/SMP/SMA yang sederajat) yang ada di sekitar 
domisili mahasiswa yang akan memberi masukan terhadap proses simulasi mengajar. 

6. Mata kuliah dengan Layanan Sipas Non TTM, praktek dibimbing oleh tutor melalui 
tutorial online (tuton) 
 

A.   Mata Kuliah Berpraktek 

 
1.     Program Studi S1 PGPAUD 

 
Mata kuliah Berpraktik program studi S1 PGPAUD ada sebanyak 12 mata kuliah 

sebagai berikut. 
No. Mata Kuliah 

1.  PAUD4101 Metode Pengembangan Kognitif 
2.  PAUD4102 Metode Pengembangan Moral dan Nilai Agama 
3.  PAUD4103 Metode Pengembangan Sosial Emosional 
4.  PAUD4106 Metode Pengembangan Bahasa 
5.  PAUD4201 Bermain dan Permainan Anak  
6.  PAUD4202 Metode Pengembangan Fisik 
7.  PAUD4204 Media dan Sumber Belajar TK 
8.  PAUD4206 Metode Pengembangan Seni 
9.  PAUD4208 Penanganan Anak Berkelainan 
10.  PAUD4302 Pembelajaran Terpadu 
11.  PAUD4401 Metode Pengembangan Perilaku & KD AUD 
12.  PAUD4402 Keterampilan Musik dan Tari 
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Mata kuliah berpraktik PGPAUD dilaksanakan dengan bimbingan melalui tuton 
(sesuai ketentuan yang berlaku) atau melalui tuweb dengan ketentuan sebagai berikut. 
 

WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kesatu - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-1  

- Diskusi dan tanya jawab  
Tuweb kedua - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 

pembelajaran pada SAT ke-2  
- Diskusi dan tanya jawab 

Tuweb ketiga - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-3  

- Diskusi dan tanya jawab  
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik 1, yaitu: membuat Rancangan 

Pembelajaran sesuai karakter mata kuliah (RPPH, rancangan media, 
rancangan permainan, rancangan pembelajaran terpadu, dll).  

- Tugas dikirim oleh mahasiswa  ke aplikasi https://lms.ut.ac.id    sesuai 
waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan 
Tuweb berikutnya). 

Tuweb  keempat - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-4  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian feedback tugas praktik-1 tentang rancangan pembelajaran. 

Tuweb  kelima - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-5  

- Diskusi dan tanya jawab. 
- Pemberian tugas praktik ke-2 berupa: Uji Konsep dalam bentuk soal 

essay maksimal sebanyak 5 butir 
- Mahasiswa melakukan tugas praktik kedua, yaitu: mengerjakan Uji 

Konsep dalam bentuk soal essay maksimal sebanyak 5 butir.  
- Tugas dikirim oleh mahasiswa ke aplikasi https://lms.ut.ac.id    sesuai 

waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan 
Tuweb berikutnya). 

Tuweb  keenam - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-5  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian feedback tugas praktik-2 

Tuweb  ketujuh - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-7 

- Diskusi dan tanya jawab  
- Mahasiswa melakukan tugas praktik ketiga, yaitu unjuk kerja mandiri 

berupa simulasi praktik pembelajaran sesuai karakter mata kuliah 
(contoh: simulasi penggunaan media, simulasi tari, simulasi permainan 
edukatif, simulasi penanganan ABK). Tugas 3 berupa bukti simulasi 
berbentuk video atau foto berseri dikirim oleh mahasiswa ke aplikasi 
https://lms.ut.ac.id sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu 
hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 

Tuweb  kedelapan - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-8 

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian penguatan dan motivasi 
- Tutor menugaskan mahasiswa mengupload semua tugas dalam satu file 
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WAKTU AKTIVITAS 

dalam  bentuk pdf ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id 
- Tutor menginput nilai akhir tutorial ke https://praktik.ut.ac.id 
- Tutor mengupload semua berkas tutorial ke aplikasi 

https://praktik.ut.ac.id 
 

 

2.     Program Studi S1 PGSD 

 
Mata kuliah Berpraktik program studi S1 PGSD sebanyak 4 mata kuliah sebagai 

berikut. 
 
No. Mata Kuliah 

1.  PDGK4205 Pembelajaran Terpadu 
2.  PDGK4302 Pembelajaran Kelas Rangkap 
3.  PDGK4306 Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan 
4.  PDGK4208 Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 

 
Mata kuliah berpraktik program studi S1 PGSD dilaksanakan dengan bimbingan 

melalui layanan Tuton (sesuai ketentuan yang berlaku) atau layanan Tuweb dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
 
 

a.  Mata Kuliah PDGK4205/Pembelajaran Terpadu dan PDGK4302/ 

Pembelajaran Kelas Rangkap 

 

WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kesatu - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-1  

- Diskusi dan tanya jawab  
- Pemberian tugas belajar mandiri terkait dengan beberapa modul 

yang akan diangkat sebagai soal uraian 
 

Tuweb  kedua - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-2  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian tugas belajar mandiri terkait dengan beberapa modul 

yang akan diangkat sebagai soal uraian 
Tuweb  ketiga - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 

pembelajaran pada SAT ke-3  
- Diskusi dan tanya jawab  
- Tugas Praktek-1:  

 Membuat 1 rancangan pembelajaran sesuai karakter mata 
kuliah (Pembelajaran Terpadu dan atau Pembelajaran Kelas 
Rangkap model 221) serta persiapan presentasi pada Tuweb 
Keempat 

 Mengerjakan latihan berupa soal uraian Higher Order Thinking 
Skills (HOTS) mengukur konsep yang sudah dibahas pada 
pertemuan sebelumnya sebagai tugas mandiri mahasiswa 

- Tugas dikirim oleh mahasiswa  ke aplikasi https://lms.ut.ac.id    
sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
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WAKTU AKTIVITAS 

pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  keempat - Presentasi rancangan pembelajaran sesuai karakter mata kuliah oleh 
beberapa perwakilan mahasiswa yang ditunjuk 

- Membahas jawaban latihan soal uraian HOTS yang sudah dikirim 
terlebih dahulu oleh mahasiswa 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-4  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian tugas belajar mandiri terkait dengan beberapa modul yang 

akan diangkat sebagai soal uraian 
 

Tuweb  kelima - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-5  

- Diskusi dan tanya jawab. 
- Tugas praktik-2:  

 Membuat 1 rancangan pembelajaran yang berbeda dari yang 
sebelumnya sesuai karakter mata kuliah dan persiapan presentasi 
pada Tuweb Keenam 

 Pemberian tugas belajar mandiri terkait dengan beberapa modul 
yang akan diangkat sebagai soal uraian 

- Tugas dikirim oleh mahasiswa ke aplikasi https://lms.ut.ac.id sesuai 
waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan 
Tuweb berikutnya) 
 

Tuweb keenam - Presentasi rancangan pembelajaran sesuai karakter mata kuliah oleh 
beberapa perwakilan mahasiswa yang ditunjuk 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-6  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian tugas belajar mandiri terkait dengan beberapa modul yang 

akan diangkat sebagai soal uraian 
 

Tuweb  ketujuh - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-7 

- Diskusi dan tanya jawab  
 
- Tugas praktik-3: 
 Melakukan simulasi pembelajaran (kegiatan awal, inti, dan 

penutup) Terpadu dan Kelas Rangkap berdasarkan Rancangan 
Pembelajaran model 221 dengan ketentuan: Membuat media 
pembelajaran; direkam dengan video maksimum 5 Menit; 
didampingi oleh teman mahasiswa (Lembar Pengamatan 
Simulasi mengikuti format yang ada di BMP masing-masing 
matakuliah); dan mengisi Lembar Refleksi Simulasi. 

 Membuat bahan presentasi tentang jalannya simulasi yang 
dilakukan mahasiswa (bahan presentasi diambil dari Lembar 
Refleksi Simulasi) 

 Mengerjakan latihan soal uraian HOTS mengukur konsep yang 
sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya sebagai tugas 
mandiri mahasiswa 

 Tugas dikirim oleh mahasiswa ke aplikasi https://lms.ut.ac.id    
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WAKTU AKTIVITAS 

sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya). 

 
Tuweb  
kedelapan 

- Presentasi tentang jalannya simulasi oleh beberapa mahasiswa yang 
ditunjuk  dan pembahasan 

- Membahas jawaban latihan soal uraian HOTS yang sudah dikirim 
terlebih dahulu oleh mahasiswa 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-8 

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian penguatan dan motivasi. 
- Tutor menugaskan mahasiswa mengupload semua tugas dalam satu 

file dalam  bentuk pdf ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id 
- Tutor menginput nilai akhir tutorial ke https://praktik.ut.ac.id 
- Tutor mengupload semua berkas tutorial ke aplikasi 

https://praktik.ut.ac.id 
 

 

b. Mata Kuliah PDGK4306/Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan  

 

WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kesatu - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-1  

- Membahas praktik kemasyarakatan yang harus dilakukan 
mahasiswa 

- Tutor membagi mahasiswa dalam kelompok kerja dan diskusi untuk 
melakukan praktik kemasyarakatan bersama (1 kelompok 3 
mahasiswa) 

- Diskusi dan tanya jawab  
- Pemberian tugas belajar mandiri terkait dengan beberapa modul 

yang akan diangkat sebagai soal uraian 
 

Tuweb  kedua - Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-2  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian tugas praktik-1 (dilakukan berkelompok):  
 Mencari sumber online dan offline mengenai praktik kegiatan 

kemasyarakatan (contoh: Pemberantasan Buta Aksara; Taman 
Bacaan; Pembinaan Kepemudaan/atau ekonomi kerakyatan) 

 Membuat tulisan ilmiah berupa ulasan tentang salah satu kegiatan 
diantara Pemberantasan Buta Aksara/Pengembangan Taman 
Bacaan/Pembinaan Kepemudaan dari 3.sd. 7 sumber ilmiah yang 
dilaksanakan selama ini. Tulisan tersebut mengikuti rambu sebagai 
berikut. 
- Tulisan ilmiah ini berisi tentang latar belakang mengapa atau 

masalah apa yang muncul sehingga perlu dilakukan kegiatan 
Pemberantasan Buta Aksara/Taman bacaan/Pembinaan Pemuda 
(bersumber dari 3 s.d. 7 artikel tsb); bagaimana praktiknya 
dilaksanakan dan hambatannya seperti apa; gagasan atau ide 
dari mahasiswa untuk meningkatkan keberhasilan salah satu 
kegiatan Pemberantasan Buta Aksara/Pengembangan Taman 
Bacaan/Pembinaan Kepemudaan. 
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WAKTU AKTIVITAS 

- Mencantumkan sumber dan daftar Pustaka. 
- Terdiri dari 3 s.d. 5 halaman 
- Dilakukan berkelompok 3 mahasiswa 
- Tugas dikirim oleh mahasiswa  ke aplikasi https://lms.ut.ac.id  

sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya) 
 

Tuweb  ketiga  Presentasi tugas praktik 1 (kelompok mahasiswa) 
 Pembahasan dan umpan balik 
 Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 

pembelajaran pada SAT ke-3  
 Diskusi dan tanya jawab  
 Pemberian tugas praktik-2:  

- Menyusun Rancangan Kegiatan Pembimbingan Warga Buta 
Aksara/Pembentukan Taman Bacaan/Pembinaan Kepemudaan 
(pilih salah satu) lengkap dengan target/ hasil/produk (dikerjakan 
dalam kelompok 3 mahasiswa) 

- Membuat bahan presentasi Rancangan Kegiatan Pembimbingan  
mahasiswa lengkap dengan gam-bar target atau produk yang 
dihasilkan akan seperti apa. Didokumentasikan dalam rangkaian 
foto sebagai bukti bekerja secara kelompok. 

- Mengerjakan soal uraian HOTS sebagai tugas mandiri individu 
mahasiswa (tidak berkelompok) 

- Tugas dikirim oleh mahasiswa  ke aplikasi https://lms.ut.ac.id    
sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  keempat  Presentasi Kelompok dan pembahasan Rancangan Kegiatan 
Pembimbingan Kemasyarakatan  

 Membahas jawaban tugas soal uraian HOTS yang sudah dikirim 
terlebih dahulu oleh mahasiswa 

 Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-4  

 Diskusi dan tanya jawab 
 Pemberian tugas praktik-3: 

- Melakukan diseminasi atau sosialisasi kepada masyarakat 
lingkungan rumah mahasiswa (tetangga kiri kanan) tentang 
Rancangan Kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan dengan 
ketentuan ada dokumentasi beberapa foto sedang melakukan 
sosialisasi atau diseminasi; mengacu kepada hal-hal yang harus 
disampaikan yaitu kebermanfaatan dari rancangan, strategi 
mahasiswa menjalankan kegiatan; serta produk/hasil/target yang 
ingin dicapai; dilakukan secara kelompok 3 mahasiswa 

- Mengisi Lembar Hasil Diseminasi Rancangan Kegiatan 
Kemasyarakatan  Lampiran 8 

- Membuat bahan presentasi tentang proses diseminasi atau 
sosialisasi Rancangan Kegiatan Kemasyarakatan untuk 
dipresentasikan pada kegiatan Tuweb minggu berikutnya (tugas 
kelompok) 

- Mengerjakan soal uraian HOTS mengukur konsep yang diangkat 
dari modul yang sudah dipelajari sebelumnya secara mandiri 
oleh mahasiswa (tugas individu) 

- Tugas dikirim oleh mahasiswa  ke aplikasi https://lms.ut.ac.id    
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WAKTU AKTIVITAS 

sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  kelima - Presentasi kelompok mahasiswa tentang jalannya kegiatan 
diseminasi dan pembahasan (dilakukan secara bergiliran diatur oleh 
tutor) 

- Pembahasan jawaban soal uraian HOTS yang diberikan. 
- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 

pembelajaran pada SAT ke-5  
- Diskusi dan tanya jawab. 

 
Tuweb  keenam - Presentasi kelompok mahasiswa tentang jalannya kegiatan 

diseminasi dan pembahasan (dilakukan secara bergiliran diatur oleh 
tutor) 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-6  

- Diskusi dan tanya jawab 
 

Tuweb  ketujuh - Presentasi kelompok mahasiswa tentang jalannya kegiatan 
diseminasi dan pembahasan (dilakukan secara bergiliran diatur oleh 
tutor) 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-7 

- Diskusi dan tanya jawab  
 

Tuweb  
kedelapan 

- Presentasi kelompok mahasiswa tentang jalannya kegiatan 
diseminasi dan pembahasan (dilakukan secara bergiliran diatur oleh 
tutor) 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-8 

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian penguatan dan motivasi. 
- Tutor menugaskan mahasiswa mengupload semua tugas dalam satu 

file dalam  bentuk pdf ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id 
- Tutor menginput nilai akhir tutorial ke https://praktik.ut.ac.id 
- Tutor mengupload semua berkas tutorial ke aplikasi 

https://praktik.ut.ac.id 
 

 
c. Mata kuliah PDGK4208/Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 

  

WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kesatu - Memberikan orientasi mata kuliah Pendidikan Olahraga dan 
Jasmani di SD 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-1. 

- Membahas praktik mandiri yang harus dilakukan mahasiswa  
- Diskusi dan tanya jawab.  
- Pemberian tugas sebagai aktivitas mandiri mahasiswa: mengamati 

dan berlatih untuk mengikuti gerakan-gerakan dasar Atletik dan 
Dasar Senam dari berbagai sumber misal dari Youtube 

- Tutor dan mahasiswa menggunakan pakaian olahraga selama 
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WAKTU AKTIVITAS 

mengikuti tuweb mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga di 
SD 
 

Tuweb  kedua - Melaksanakan SAT ke-2 
- Tutor memperagakan beberapa gerakan dasar Atletik dan dasar 

senam atau memperlihatkan tayangan videonya serta membahas 
bersama-sama. 

- Diskusi dan Tanya jawab 
- Penyampaian informasi tentang pengerjaan tugas praktik-1 

berupa  
- Simulasi mandiri praktik gerakan Atletik Lompat Jauh; Lempar 

Lembing; dan Jalan/Lari. 
- Simulasi mandiri praktik gerakan dasar senam (semua harus 

diperagakan sendiri dan direkam dalam vlog/video berdurasi 
maksimum 3 menit). 

- Penjelasan praktik atletik dan dasar senam dapat dicermati dalam 
BMP. 

- Pemberian latihan soal uraian HOTS terkait materi modul 
- Tugas dikirim oleh mahasiswa  ke aplikasi https://lms.ut.ac.id   

sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  ketiga - Melaksanakan SAT ke-3 
- Pemberian feedback tugas praktik-1  
- Tutor meminta beberapa mahasiswa untuk menceritakan proses 

simulasi yang dilakukan mahasiswa kesulitan dan manfaat yang 
didapat dari simulasi yang dilakukan 

- Tutor membahas secara umum jawaban mahasiswa terhadap 
latihan soal HOTS yang dikerjakan. 

- Diskusi dan tanya jawab 
- Tutor memberikan tugas mandiri yaitu meminta mahasiswa 

mencermati dan menirukan gerakan Permainan Bola Bakar dan 
Kasti, serta gerak dasar Permainan Sepak Bola dari berbagai 
sumber misal dari Youtube 
 

Tuweb  keempat - Melaksanakan SAT ke-4 
- Tutor memperagakan gerakan permainan bola bakar dan kasti, 

dan gerak dasar permainan sepak bola atau memperlihatkan video 
tentang gerakan tersebut serta membahasnya 

- Tutor meminta mahasiswa untuk menirukan gerakan dasar bola 
bakar dan kasti, serta gerak permainan sepak bola 

- Penyampaian informasi tentang pengerjaan tugas praktik ke-

2: 
- Mahasiswa harus menyimulasikan gerakan permainan bola bakar 

dan kasti, serta gerak dasar permainan sepak bola. Simulasi harus 
direkam dengan video berdurasi maksimum 3 menit. 

- Jika membutuhkan orang kedua dalam simulasi, mahasiswa harus 
mencari orang yang bersedia menjadi teman bersimulasi (misal 
membutuhkan orang untuk melempar atau menangkap bola) 

- Penjelasan praktik gerakan permainan bola bakar dan kasti, serta 
praktik gerakan dasar sepak bola dapat dicermati dalam BMP. 

- Pemberian latihan soal HOTS terkait materi dalam modul 
- Tugas 2 dikirim oleh mahasiswa  ke aplikasi https://lms.ut.ac.id   
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WAKTU AKTIVITAS 

sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  kelima - Melaksanakan SAT ke-5 
- Pemberian feedback tugas praktik-2 
- Tutor meminta beberapa mahasiswa untuk menceritakan proses 

simulasi yang dilakukan mahasiswa kesulitan dan manfaat yang 
didapat dari simulasi yang dilakukan 

- Tutor membahas secara umum jawaban mahasiswa terhadap  
latihan soal HOTS yang dikerjakan. 

- Diskusi dan tanya jawab 
- Tutor memperagakan atau menayangkan video tentang gerakan 

dasar permainan bola voli dan gerakan dasar permainan tenis 
meja serta membahasnya 

- Diskusi dan tanya jawab. 
- Pemberian tugas mandiri kepada mahasiswa untuk mempelajari 

gerakan permainan bola voli dan gerakan dasar permainan tenis 
meja dan menirukannya bisa melalui you tube 

- Penjelasan praktik gerakan permainan Bola Voli, serta praktik 
gerakan dasar permainan tenis meja dapat dicermati dalam BMP 
 

Tuweb  keenam - Melaksanakan SAT ke-6 
- Tutor memperagakan atau menayangkan video tentang praktik 

gerakan permainan bulu tangkis dan pencak silat serta 
membahasnya 

- Diskusi dan tanya jawab 
- Penyampaian informasi tentang pengerjaan tugas praktik-3 

berupa  
- Simulasi mandiri untuk praktik gerakan dasar bulu tangkis dan 

pencak silat, serta direkam dengan video berdurasi maksimum 3 
menit 

- Mahasiswa berlatih mengerjakan soal HOTS terkait materi modul 
- Tugas dikirim oleh mahasiswa  ke aplikasi https://lms.ut.ac.id    

sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb ketujuh - Melaksanakan SAT ke-7 
- Pemberian feedback tugas praktik-3  
- Tutor meminta beberapa mahasiswa untuk menceritakan proses 

simulasi yang dilakukan mahasiswa kesulitan dan manfaat yang 
didapat dari simulasi yang dilakukan 

- Tutor membahas secara umum jawaban mahasiswa terhadap  
latihan soal HOTS yang dikerjakan. 

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian tugas mandiri kepada mahasiswa untuk melihat 

gerakan dasar renang melalui youtube atau laman lainnya 
 

Tuweb  
kedelapan 

- Melaksanakan SAT ke-8 
- Tutor membahas dengan menayangkan video tentang praktik 

gerakan dasar renang (manfaat dan pengaruh aktivitas berenang 
terhadap perkembangan siswa SD) 

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pemberian penguatan dan motivasi. 
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WAKTU AKTIVITAS 

- Tutor menugaskan mahasiswa mengupload semua tugas dalam 
satu file dalam  bentuk pdf ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id 

- Tutor menginput nilai akhir tutorial ke https://praktik.ut.ac.id 
- Tutor mengupload semua berkas tutorial ke aplikasi 

https://praktik.ut.ac.id 
 

 
 
3.     Program Studi Teknologi Pendidikan 

 
Mata kuliah berpraktik pada Program Studi S1 Teknologi Pendidikan terdapat 

sebanyak 6  mata kuliah sebagai berikut. 
 

No Kode dan Nama Mata kuliah 
1 TPEN4307 Produksi Media Sederhana Tiga Dimensi 
2 TPEN4312 Manajemen Penyiaran Televisi 
3 TPEN4310 Perancangan Web Pembelajaran 
4 TPEN4314 Produksi Media Video/Televisi 
5 TPEN4315 Produksi Media Audio/Radio 
6 TPEN4401 Produksi Bahan Pembelajaran Berbasis Online 

 
Kegiatan praktik semua mata kuliah berpraktik program Studi S1 Teknologi 

Pendidikan dilakukan melalui layanan Tuton.  
 

B.  Mata Kuliah Praktik 

  

1.    Program Studi S1 PGPAUD 

 

Mata kuliah praktik program studi S1 PGPAUD dilaksanakan dengan atau tanpa 
bimbingan melalui layanan Tuton (sesuai ketentuan yang berlaku) atau layanan Tuweb 
dengan ketentuan sebagai berikut. 
 

a.  Mata Kuliah PAUD4504/PAUD4509 Analisis Kegiatan Pengembangan Anak 

Usia Dini  

 
WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kesatu - Tutor menjelaskan tentang orientasi mata kuliah serta tugas-tugas 
yang akan dilaksanakan. 

- Diskusi dan tanya jawab tentang keberagaman kegiatan di 
Lembaga PAUD.  

- Menjelaskan cara latihan mengidentifikasi berbagai model 
pengembangan kegiatan di Lembaga PAUD. 
 

Tuweb kedua - Tutor menjelaskan tentang penelitian kelas dan kegunaan dan 
sasaran Teknik, observasi, wawancara dan dokumentasi. 

- Tutor menjelaskan tentang instrumen analisis pembelajaran di 
TPA/KB/TK sesuai yang terdapat dalam Panduan. 

- Tutor menjelaskan tentang Forum Diskusi pada GPO dan 
menugaskan mahasiswa untuk menjadi anggota dan memberikan 
tanggapan pada Forum Diskusi GPO. Hasilnya di 
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screenshoot/foto lalu kirim ke tutor, atau apabila GPO sulit 
diakses, tutor dapat mencari video pembelajaran di TK dan 
diskusi dilakukan melalui WAG 

- Forum diskusi dalam GPO menjadi bagian Tugas Partisipasi  
 

Tuweb  ketiga - Tutor menjelaskan tentang Metode Observasi, wawancara dan 
Dokumentasi 

- Tutor menugaskan mahasiswa untuk mencari satu orang 
guru/pendidik dan kepala/pimpinan di Lembaga PAUD (pilih 
salah satu pendidik di TK/KB/TPA) lalu melakukan wawancara 
dengan menggunakan format instrumen wawancara yang terdapat 
dalam Panduan mata kuliah halaman 34. 

- Laporan hasil wawancara dikirim ke aplikasi https://lms.ut.ac.id 
sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya). 

- Hasil wawancara sebagai bagian dari tugas partisipasi. 
 

Tuweb  keempat - Tutor menjelaskan tentang cara melakukan analisis terhadap satu 
video pembelajaran di TK yang terdapat pada GPO atau laman 
lainnya dengan menggunakan instrumen observasi yang terdapat 
dalam panduan. Poin observasi adalah:  

- Model kegiatan pengembangan yang digunakan 
- Penataan ruangan 
- Kegiatan yang dilakukan anak 
- Alat Permainan Edukatif (APE) yang digunakan 
- Pengaturan/pengelompokan anak 
- Strategi pembelajaran yang digunakan guru 
- Asesmen yang digunakan 
- Tutor menjelaskan tentang Tugas-1 yaitu Laporan Observasi di 

TK dan cara menganalisisnya. 
- Laporan analisis dibuat sekitar 3-5 halaman berdasarkan poin-

poin tersebut yang ada dalam tayangan, dengan menyertakan 
sumber referensi lain minimal 5 sumber. 

- Tutor membimbing mahasiswa cara menggunakan referensi teori 
dalam  membuat laporan   

- Laporan hasil analisis (Tugas -1) dikirim oleh mahasiswa  ke 
aplikasi https://lms.ut.ac.id    sesuai waktu yang ditentukan 
(paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya).  
 

Tuweb  kelima - Mereview tugas-1. 
- Tutor menjelaskan tentang Lembaga PAUD Kelompok Bermain 

(KB) 
- Tutor menyiapkan video pembelajaran di Kelompok Bermain 

yang dapat berasal dari Youtube atau menyiapkan sendiri. 
- Diskusi dan tanya jawab tentang video pembelajaran tersebut dan 

melakukan analisis kritis terhadap pelaksanaannya. 
 

Tuweb  keenam - Tutor menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan Tugas- 2 
yaitu analisis kritis di Kelompok Bermain.  

- Tutor menjelaskan tentang cara melakukan analisis dan cara 
menyusun laporan kegiatan di KB dengan poin-poin yang sama 
dengan TK (Tugas-1) 

- Laporan analisis dibuat sekitar 3-5 halaman berdasarkan poin-
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poin yang ada dalam tayangan video, dengan menyertakan 
sumber referensi minimal 5 sumber.  

- Tutor membimbing mahasiswa cara menggunakan referensi teori 
dalam membuat laporan 

- Laporan hasil analisis di KB (Tugas-2) dikirim oleh mahasiswa  
ke aplikasi https://lms.ut.ac.id sesuai waktu yang ditentukan 
(paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  ketujuh - Mereview tugas-2. 
- Tutor menjelaskan tentang Lembaga PAUD yaitu TPA 
- Tutor menyiapkan video pembelajaran di TPA yang dapat berasal 

dari Youtube atau menyiapkan sendiri. 
- Diskusi dan tanya jawab. 
- Tutor menjelaskan tentang cara menganalisis kegiatan di TPA 

dengan poin-poin yang sama dengan TK (Tugas-1) 
 

Tuweb ke delapan  - Tutor menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan Tugas-3 yaitu 
melakukan analisis kritis di Lembaga TPA 

- Tutor menjelaskan cara melakukan analisis dan menyusun 
laporan kegiatan di TPA dengan poin-poin yang sama dengan TK 
(Tugas-1) 

- Laporan analisis dibuat sekitar 3-5 halaman berdasarkan poin-
poin yang terdapat dalam tayangan video, dengan menyertakan 
sumber referensi  minimal 5 sumber.  

- Tutor membimbing mahasiswa cara menggunakan referensi teori 
dalam  membuat laporan 

- Laporan hasil analisis di TPA (Tugas-3) dikirim oleh mahasiswa  
ke aplikasi https://lms.ut.ac.id sesuai waktu yang ditentukan.   

- Tutor menugaskan mahasiswa mengupload semua tugas dalam 
satu file dalam  bentuk pdf ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id 

- Tutor menginput nilai akhir tutorial ke https://praktik.ut.ac.id 
- Tutor mengupload semua berkas tutorial ke aplikasi 

https://praktik.ut.ac.id 
 

 
b. Mata kuliah PAUD4304/ Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) 

 

Mata kuliah PAUD4304/Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) program studi 
S1 PGPAUD dilaksanakan sesuai ketentuan baku yang berlaku dengan atau tanpa 
bimbingan melalui layanan Tuton atau layanan Tuweb dengan ketentuan sebagai 
berikut. 

 

WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kesatu - Tutor mengenalkan tentang kompetensi yang diharapkan dicapai 
pada MK PKM. 

- Tutor membagi mahasiswa dalam kelompok diskusi.  
- Perwakilan kelompok diskusi mahasiswa menjabarkan 

pengalaman mengajar (kegiatan pembuka, inti, penutup) dan 
meminta untuk mengungkapkan kesulitan yang dialami dalam hal 
kinerja mengajar. 

- Tutor meminta mahasiswa untuk melakukan tugas partisipasi 



II-35 
 

WAKTU AKTIVITAS 

(sebagai bagian dari tugas praktik 1), antara pertemuan 1 dan 2: 
 Meminta mahasiswa melakukan refleksi dengan cara 

menganalisis 2 video pembelajaran yang terdapat pada GPO 
atau laman lainnya. 

 Menyusun Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Harian 
(RPPH) hari pertama 

 Tugas ini dikirim secara online ke tutor (tidak boleh melalui 
WA Group) sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu 
hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 

- Pertanyaan refleksi untuk analisis video pembelajaran pada GPO 
adalah sebagai berikut: 
 Bagaimana reaksi anak/siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan guru? 
 Secara keseluruhan apa saja kelemahan guru dalam 

melakukan pembelajaran? 
 Secara keseluruhan apa saja kelebihan guru dalam melakukan 

pembelajaran? 
 Hal-hal unik apa saja yang Anda temukan dalam video 

tersebut dari guru saat melaksanakan pembelajaran? 
 Setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan dari guru yang 

diamati pada tayangan video, upaya apa saja yang dapat 
diusulkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan 
pembelajaran berikutnya? 

- Tutor dan mahasiswa wajib terlibat secara aktif di dalam menu 
Forum Diskusi GPO yang tersedia. Bukti diskusi dalam Forum 
Diskusi selanjutnya di screenshoot/Foto. 

- Apabila dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk 
melakukan refleksi dan analisis video pembelajaran pada GPO, 
Tutor harus mencari dari laman lain dan diskusi dapat dilakukan 
melalui WA Group. 

- Apabila tidak ada jaringan internet sama sekali untuk dapat 
mengakses laman apa pun, dengan sepengetahuan UPBJJ, Tutor 
dapat membentuk kelompok kerja mahasiswa dan meminta 
mereka melakukan refleksi serta analisis pembelajaran sesuai  
dengan  ‘pertanyaan refleksi’ di atas.  

- Tugas analisis video ini dikirimkan pada tuweb kedua disatukan 
dengan tugas praktik ke 1 
 

Tuweb Kedua - Tutor bertanya jawab tentang penyelenggaraan PKM sesuai buku 
panduan. 

- Tutor berdiskusi dan memberikan feedback tugas partisipasi, yaitu 
analisis refleksi terhadap 2 (dua) video dan 1 (satu) RPPH. 

- Perwakilan kelompok mahasiswa melaporkan hasil refleksi dan 
analisis pembelajaran, hingga didapatkan contoh pola 
pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan capaian 
pembelajaran. 

- Tutor memberikan tugas praktik ke-1: 
 Melakukan analisis video dari sumber daring (GPO atau 

lainnya) 
 Menyusun 2 RPPH (hari kedua dan ketiga), berdasarkan 

masukan dari tutor.  
 Melakukan 1x simulasi pembelajaran kesatu dari salah satu 
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RPPH yang telah dibuat, diamati oleh pendamping. 
Pendamping memberikan masukan dengan mengisi lembar 
observasi simulasi (Lampiran 2). Semua simulasi proses 

pembelajaran tanpa atau dengan anak meliputi kegiatan 

pembuka, inti dan penutup secara ringkas. 
 

Menyusun lembar refleksi simulasi kesatu sesuai masukan 
pendamping. Instrumen refleksi meliputi: 
 Bagaimana reaksi anak/siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

yang saya lakukan? 
 Secara keseluruhan apa saja kelemahan saya dalam 

melakukan pembelajaran? 
 Secara keseluruhan apa saja kelebihan saya dalam melakukan 

pembelajaran? 
 Hal-hal unik apa saja yang saya temukan dalam 

melaksanakan pembelajaran? 
 Setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan saya,  upaya 

apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas 
kegiatan pembelajaran berikutnya? 

- Tugas dikirim oleh mahasiswa ke aplikasi https://lms.ut.ac.id 
sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  Ketiga  Tutor mengajak mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab tentang 
pelaksanaan simulasi praktik mengajar dan cara menyusun 
refleksi yang benar. 

 Tutor memberikan feedback tugas praktik kesatu yaitu 2 RPPH 
(hari pertama dan kedua), dan simulasi kesatu serta refleksinya. 

 Tutor memberikan tugas praktik kedua, yaitu: 
- Menyusun 2 RPPH (hari keempat dan kelima). 
- Melakukan 1x simulasi pembelajaran kedua dari salah satu 

RPPH keempat atau kelima yang telah dibuat, diamati oleh 
pendamping. Pendamping memberikan masukan dengan 
mengisi lembar observasi simulasi mahasiswa. 

- Menyusun lembar refleksi simulasi kedua sesuai masukan 
pendamping. 

- Mengirimkan: lembar pengamatan simulasi pembelajaran 
yang sudah terisi dari pendamping, lembar refleksi simulasi 
kedua, dan 2 RPPH keempat dan kelima, ke email tutor 
selambatnya sehari sebelum tuweb keempat. 

- Tugas dikirim oleh mahasiswa ke aplikasi https://lms.ut.ac.id    
sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari 
sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  Keempat  Tutor memberikan feedback tugas kedua yaitu simulasi kedua, 
pengisian refleksi, dan RPPH hari keempat dan kelima. 

 Tutor mengajak mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab. 
 Tutor memberikan tugas praktik ketiga, yaitu: 

a. Menyusun 2 RPPH (hari keenam dan ketujuh) 
b. Melakukan simulasi kegiatan pembelajaran ketiga dari salah 

satu rancangan hari keenam atau ketujuh yang dibuat, 
diamati oleh pendamping. Pendamping mengisi lembar 
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amatan sesuai format yang ditentukan. 
c. Menyusun lembar refleksi simulasi ketiga sesuai masukan 

pendamping. 
d. Menyerahkan: lembar pengamatan simulasi pembelajaran 

ketiga yang sudah terisi dari pendamping, lembar refleksi 
simulasi ketiga, dan 2 RPPH keenam dan ketujuh, ke email 
tutor selambatnya sehari sebelum tuweb kelima. 

 Tugas dikirim oleh mahasiswa ke aplikasi https://lms.ut.ac.id 
sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  Kelima  Tutor memberikan feedback tugas ketiga yaitu simulasi ketiga, 
pengisian refleksi, dan RPPH hari keenam dan ketujuh. 

 Tutor mengajak mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab. 
 Tutor memberikan tugas praktik keempat, yaitu: 

a. Menyusun 1 RPPH (hari kedelapan) 
b. Melakukan simulasi kegiatan pembelajaran keempat dari 

RPPH kedelapan yang dibuat, diamati oleh pendamping. 
Pendamping mengisi lembar amatan sesuai format yang 
ditentukan. 

c. Menyusun lembar refleksi simulasi keempat sesuai masukan 
pendamping. 

d. Menyerahkan: lembar amatan simulasi pembelajaran 
keempat yang sudah terisi dari pendamping, lembar refleksi 
simulasi keempat, dan RPPH kedelapan, ke aplikasi 
https://lms.ut.ac.id selambatnya sehari sebelum tuweb 
keenam. 
 

Tuweb  
 Keenam 

 Tutor memberikan feedback tugas keempat yaitu simulasi 
keempat, pengisian refleksi, dan RPPH hari kedelapan. 

 Tutor mengajak mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab. 
 Tutor memberikan tugas praktik ujian, yaitu: 

a. Menyusun 1 RPPH ujian 
b. Melakukan simulasi kegiatan pembelajaran ujian dari RPPH 

kedelapan yang dibuat. Simulasi meliputi kegiatan pembuka, 
inti dan penutup secara ringkas. Simulasi pembelajaran 
tersebut harus menunjukkan Keterampilan Dasar Mengajar.  

c. Simulasi ini tidak perlu diamati pendamping, tapi divideokan 
3-5 menit, lalu diunggah di google drive atau Youtube 
mahasiswa. Link dari google atau Youtube diberikan kepada 
Tutor sebagai bukti dari pelaksanaan simulasi ketiga, dan 
menjadi bagian dari Laporan PKM. Apabila mahasiswa 
terkendala jaringan untuk mengirim video, maka dengan 
seizin tutor dapat diganti dengan rangkaian foto kegiatan 
praktik PKM. 

d. Menyusun lembar refleksi simulasi ujian menggunakan 
instrumen refleksi. 

e. Mengirimkan lembar pengamatan simulasi pembelajaran 
ujian, lembar refleksi simulasi ujian, dan RPPH ujian, ke 
aplikasi https://lms.ut.ac.id 

 

Tuweb  Ketujuh  Tutor memberikan feedback praktik ujian meliputi: RPPH, video 
simulasi, lembar refleksi ujian.  
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 Tutor mengajak mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab tentang 
sistematika dan teknis penyusunan laporan PKM sesuai panduan 
PKM semester 2020/21.1 (2020.2). Lampiran 1 

 Tutor memberikan tugas praktik laporan PKM: 
- Menyusun Laporan PKM sesuai panduan laporan PKM 

semester 2020/21.1 (2020.2). 
- Laporan PKM dikirim ke laman https://lms.ut.ac.id dan  

https://praktik.ut.ac.id  
 

Tuweb  
Kedelapan 

 Tutor menyampaikan hasil feedback tugas praktik laporan PKM 
kepada setiap mahasiswa 

 Tutor memastikan bahwa seluruh mahasiswa sudah 
mengumpulkan tugas praktik kesatu hingga kelima, tugas praktik 
ujian dan tugas praktik laporan. 

 Tutor mengajak mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab tentang 
hal-hal unik dan kelemahan yang dirasakan selama mengerjakan 
tugas praktik dan upaya perbaikan yang telah dilakukan. 

 Tutor memberikan pemantapan dan motivasi pada mahasiswa 
 Tutor menugaskan mahasiswa mengupload Laporan PKM yang 

sudah diperbaiki berdasarkan tutor ke aplikasi.  
 Tutor menugaskan mahasiswa mengupload semua tugas dalam 

satu file dalam  bentuk pdf ke aplikasi *https://praktik.ut.ac.id 
 Tutor menginput nilai akhir tutorial ke https://praktik.ut.ac.id 
 Tutor mengupload semua berkas tutorial ke aplikasi 

https://praktik.ut.ac.id 
 

 

 
c.    Mata kuliah PAUD4501/ Pemantapan Kemampuan professional (PKP)  

 

Mata kuliah PAUD4501/Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) program studi 
S1 PGPAUD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku melalui layanan Tuton atau 
layanan Tuweb sebagai berikut.  

 
WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kesatu  Sebelum pertemuan Tuweb, Tutor (Supervisor 1) melalui WA 
Group sudah harus memberikan tugas kepada mahasiswa, yaitu: 
Mengkaji Panduan PKP dan membaca kembali konsep PTK dari 
BMP PTK 

 Tutor menjelaskan tentang:  
- Konsep belajar jarak jauh dan belajar mandiri 
- Aturan dalam mengikuti Tuweb dan Jurnal Pembimbingan . 

(Lampiran 6) 
- Orientasi Mata Kuliah 
- Tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa 
- Tujuan PKP (kompetensi) 
- Konsep dan keterkaitan mata kuliah PKP, PKM, PTK 

 Tutor menjelaskan cara melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang pernah dilakukan mahasiswa atau melalui 
sumber lain.  

 Tutor menjelaskan cara menganalisis sumber daring yang berasal 
dari video di GPO, video sumber daring lain, atau artikel dalam 
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jurnal ilmiah dari google scholar  
 Tutor menjelaskan cara melakukan refleksi pembelajaran yang 

dilakukannya pada kelas yang diampu pada tahun ini atau 
sebelumnya sehingga dapat mengidentifikasi masalah, 
menganalisis masalah hingga merumuskan masalah dan 
menentukan tujuan perbaikan pembelajaran (Lampiran 7) 

 Diskusi dan tanya jawab 
 Tutor memberikan tugas partisipasi kepada mahasiswa secara 

individual: 
- melakukan refleksi hingga merumuskan tujuan perbaikan 

pembelajaran yang akan dilakukannya menggunakan format 
refleksi  

- melakukan analisis video/artikel dari sumber daring yang 
ditentukan tutor tentang upaya perbaikan pembelajaran. 
Sumber daring tersebut dapat berasal dari video di GPO, 
video sumber daring lain, atau artikel dalam jurnal ilmiah 
dari google scholar 
 

Antara Tuweb 
Kesatu dan Kedua 

 Mahasiswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 
pernah dilakukannya setahun terakhir (sebelum wabah Covid-19 
atau selama Belajar di Rumah (BDR)) lalu mengidentifikasi 
masalah pembelajaran yang dihadapi/ditemukan di kelas yang 
diajarnya saat ini, menganalisis masalah tersebut lalu 
merumuskan masalah dan tujuan perbaikan pembelajaran yang 
akan dilakukannya menggunakan tahapan yang terdapat dalam 
Panduan PKP. Tujuan pembelajaran ini selanjutnya akan menjadi 
Judul Laporan PKP mahasiswa.  

 Mahasiswa melakukan analisis video/artikel dari sumber daring 
yang ditentukan tutor tentang upaya perbaikan pembelajaran. 
Sumber daring tersebut dapat berasal dari video di GPO, video 
sumber daring lain, atau artikel dalam jurnal ilmiah dari google 

scholar dan mengirim laporan analisisnya secara tertulis dengan 
cara melampirkan bukti diskusi berupa screenshoot/foto.  

 Tugas dikirimkan ke aplikasi https://lms.ut.ac.id Tutor untuk 
direviu dan diberi feedback oleh Tutor (Supervisor 1) 

 Tutor mengoreksi dan memberikan feedback dan atau motivasi 
terhadap tugas mahasiswa melalui WA Group atau email. 

Tuweb Kedua  Melaksanakan SAT ke-2 
 Apersepsi dan menyampaikan feedback secara umum terhadap 

tugas yang dikumpulkan mahasiswa  
 Tutor menjelaskan cara menyusun Rancangan Satu Siklus (R1S) 

sesuai dengan format yang terdapat dalam Panduan berdasarkan 
hasil refleksi yang dilakukan mahasiswa.  

 Tutor menjelaskan cara menyusun RPPH dan skenario perbaikan 
pembelajaran sesuai dengan rancangan siklus yang 
dikembangkan.  

 Diskusi dan tanya jawab.  
 Tutor memberikan latihan secara individual:   

- menyusun R1S untuk siklus 1.  
- menyusun RPPH dan skenario perbaikan pembelajaran 

dengan jumlah sesuai Rancangan satu Siklus (Untuk TK 
sebanyak 5 RPPH dan 5 skenario; Untuk Kelompok Bermain 
sebanyak 3 RPPH dan 3 skenario) 
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Antara Tuweb 
Kedua dan Ketiga 

 Mahasiswa menyusun R1S untuk Siklus 1 dan berdasarkan 
masalah yang sudah diidentifikasi di atas. Format R1S lihat 
Buku Panduan PKP halaman 32. 

 Mahasiswa menyusun RPPH dan Skenario Perbaikan 
Pembelajaran dengan jumlah sesuai R1S 

 Kedua tugas tersebut dikirim ke Tutor melalui WA atau email 
untuk direviu dan diberi feedback oleh Tutor (Supervisor 1). 
 

Tuweb Ketiga  Melaksanakan SAT ke-3  
 Apersepsi dan menyampaikan feedback terhadap Tugas 

Partisipasi yang telah dilakukan mahasiswa.  
 Tutor menjelaskan cara membuat video simulasi yang harus 

dilakukan mahasiswa, yaitu menggunakan RPPH dan Skenario 
Pembelajaran hari terakhir siklus 1. 

 Tutor menjelaskan cara menyusun R1S untuk siklus 2 
berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan mahasiswa beserta 
RPPH dan Skenario Perbaikan pembelajarannya dengan jumlah 
sesuai R1S  

 Tutor menjelaskan cara menyusun refleksi menggunakan format 
refleksi yang terdapat dalam panduan (disesuaikan dengan 
kondisi saat ini.  

 Diskusi dan tanya jawab. 
 Pemberian tugas:   

- Mengumpulkan R1S untuk Siklus 1 dan Siklus 2  yang sudah 
final (sebagai tugas praktik 1) 

- Membuat Video simulasi dengan durasi 3-5 menit. RPPH 
yang disimulasikan adalah hari terakhir siklus I. Video dan 
RPPH yang disimulasikan dikirim ke Tutor untuk direviu 
(hasil reviu digunakan mahasiswa sebagai bahan refleksi 
untuk menyusun R1S 2) (bagian dari tugas praktik 2). 

- Melakukan refleksi hasil simulasi siklus I (menggunakan 
format refleksi yang terdapat dalam panduan). Dalam 
melakukan refleksi hasil simulasi, umpan balik dari Tutor 
akan menjadi pertimbangan untuk R1S siklus dua (tugas 
partisipasi). 
 

Kegiatan antara 
Tuweb Ketiga dan 
Keempat 

 Mahasiswa melakukan simulasi perbaikan pembelajaran yang 
divideokan selama 3-5 menit. Simulasi dilakukan tanpa anak dan 
berisi kegiatan pembuka, inti dan penutup yang terdapat dalam 
Rancangan Siklus hari terakhir siklus I (RPPH hari terakhir siklus 
1). Video ini dikirimkan ke Tutor (Supervisor 1) melalui WA atau 
email beserta RPPH dan Skenario Perbaikan hari terakhir siklus 1.  

 Apabila mahasiswa terkendala jaringan dan tidak dapat mengirim 
video, maka dengan seizin tutor dapat diganti bahan presentasi 
secara tertulis dengan menyertakan rangkaian foto.  

 Tutor mereviu dan menilai video simulasi yang dikumpulkan 
mahasiswa sebagai dasar bagi mahasiswa untuk menyusun 
refleksi dan memperbaiki R1S untuk siklus dua. Tutor menilai 
menggunakan Alat Penilaian Simulasi PKP. Nilai ini merupakan 
bagian dari tugas praktik 2 

 Mahasiswa memperbaiki R1S untuk siklus 1 dan menyusun R1S 
untuk siklus 2 berdasarkan hasil refleksi diri dan masukan atas 
video simulasinya dari Tutor dan mengirimkan kepada Tutor 
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melalui aplikasi https://lms.ut.ac.id R1S untuk siklus 1 dan siklus 
2 yang sudah final sebagai tugas praktik 1. 

  

Tuweb Keempat  Pemberian feedback atas tugas yang dikumpulkan mahasiswa.  
 Melaksanakan SAT ke-4  
 Tutor menjelaskan tentang video simulasi siklus 2 yang harus 

dibuat mahasiswa sebagai tugas partisipasi dan dikirim kepada 
tutor melalui WA atau email untuk direviu dan diberi masukan.  

 Tutor menjelaskan sistematika Laporan PKP semester 2020/21.1 
(2020.2). Lampiran 1. 

 Tutor menjelaskan dan memberi contoh BAB I (Penyusunan 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan perbaikan berdasarkan 
hasil refleksi dan Manfaat perbaikan pembelajaran); BAB II 
Kajian Pustaka (Cara mengutip dan menyajikan sumber 
rujukan); BAB III Pelaksanaan Perbaikan  

 Diskusi dan tanya jawab. 
 Tutor memberikan Tugas: 

- Membuat Video simulasi dengan durasi 3-5 menit. RPPH 
yang disimulasikan adalah hari terakhir siklus 2. Video dan 
RPPH yang disimulasikan dikirim ke tutor untuk direviu dan 
dinilai (Bagian dari tugas praktik 2) 

- Menyusun Draf Laporan PKP BAB I – III dan 
dikonsultasikan kepada Tutor melalui WA atau email.  

 
Antara Tuweb 
Keempat dan 
Kelima 

 Mahasiswa melakukan simulasi perbaikan pembelajaran yang 
divideokan selama 3-5 menit. Simulasi dilakukan tanpa anak dan 
berisi kegiatan pembuka, inti dan penutup yang terdapat dalam 
Rancangan Siklus hari terakhir siklus 2 (RPPH hari terakhir 
siklus 2). Video ini dikirimkan ke Tutor (Supervisor 1) melalui 
aplikasi https://lms.ut.ac.id beserta RPPH dan Skenario 
Perbaikan hari terakhir siklus 2.  

 Apabila mahasiswa terkendala jaringan dan tidak dapat 
mengirim video, maka dengan seizin tutor dapat diganti bahan 
presentasi secara tertulis dengan menyertakan rangkaian foto.  

 Tutor mereviu dan menilai video simulasi yang dikumpulkan 
mahasiswa. Tutor menilai menggunakan Alat Penilaian Simulasi 
PKP.  Nilai ini merupakan bagian dari tugas praktik 2) 

 Menuliskan pelaksanaan simulasi proses perbaikan pembelajaran 
dalam laporan sederhana (tugas partisipasi) 

 
Tuweb Kelima  Melaksanakan SAT ke-5 

 Tutor memberikan feedback terhadap tugas mahasiswa dan 
menyampaikan hasil reviu BAB I - BAB III Laporan PKP 
mahasiswa secara umum. (Secara detail perindividu dapat 
disampaikan melalui email atau WA) 

 Menjelaskan dan memberi contoh BAB IV (Hasil dan 
Pembahasan); BAB V Kesimpulan dan Saran; Daftar Pustaka 
(Cara menyusun dan menuliskan Daftar Pustaka); Lampiran 
(menjelaskan berkas yang harus dilampirkan dalam Laporan 
PKP) 

 Tutor menjelaskan cara menjabarkan skenario perbaikan dalam 
bentuk naratif desriptif dan cara menuliskan pelaksanaan simulasi 
proses perbaikan pembelajaran dalam laporan sederhana dan 
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menuliskan refleksi hasil simulasi sebagai bagian dari isi BAB IV 
Laporan  

 Tutor memberikan Tugas: 
- Merevisi Laporan PKP BAB I-III sesuai masukan 

Tutor/Supervisor 1 
- Menyusun Laporan PKP BAB IV-Daftar Pustaka 

 
Antara Tuweb 
Kelima dan Keenam 

 Mahasiswa merevisi Laporan PKP BAB I-III sesuai masukan 
Tutor/Supervisor 1 dan Menyusun BAB IV-Daftar Pustaka lalu 
mengirimkannya ke tutor melalui email atau WA untuk direviu.  
 

Tuweb Keenam  Melaksanakan SAT ke-6  
 Melakukan feedback terhadap Laporan PKP yang disusun 

mahasiswa secara umum dan menjelaskan kembali hal-hal terkait 
sistematika Laporan PKP berdasarkan hasil reviu yang 
dilakukannya terhadap Laporan PKP Mahasiswa dan 
menjelaskan cara mengunggah Laporan PKP pada aplikasi mata 
kuliah berpraktik, praktik dan praktikum 

 Menjelaskan rambu-rambu simulasi praktik perbaikan 
pembelajaran, yaitu: 
- Simulasi dilakukan secara individual dalam kelas Tuweb 

(secara daring). 
- Setiap mahasiswa menyimulasi perbaikan pembelajaran hari 

terakhir siklus 2 dan menggunakan alat dan bahan yang 
tercantum dalam RPPH. 

- Waktu yang diberikan maksimal 10 menit (termasuk 
simulasi, refleksi diri, feedback dari mahasiswa lain dan 
feedback dari Tutor) 

- Simulasi dilakukan pada Tuweb ke 7 dan ke 8. Tutor 
membuat daftar mahasiswa yang akan tampil dan mahasiswa 
yang akan menjadi pengamat pada Tuweb ke 7 dan ke 8.  

- Penilaian dilakukan menggunakan Alat Penilaian Simulasi 
PKP. 

 Melakukan Diskusi dan tanya jawab  
 Memberikan Tugas: 

- Menyiapkan diri, alat dan bahan untuk simulasi perbaikan 
pembelajaran 

- Mengirimkan RPPH, Skenario Perbaikan yang akan 
disimulasikan dan Alat Penilaian Simulasi PKP. 

- Merevisi Laporan PKP sesuai masukan yang diberikan Tutor 
dan melakukan pembimbingan secara berkala terkait 
Laporan PKP nya. 

 
Antara Tuweb 
Keenam dan 
Ketujuh 

 Mahasiswa yang akan tampil pada Tuweb Ketujuh menyiapkan 
diri, alat dan bahan untuk simulasi perbaikan pembelajaran, 
menyiapkan RPPH, Skenario Perbaikan yang hari terakhir siklus 
2 yang sudah final yang akan disimulasikan dan Alat Penilaian 
Simulasi PKP  untuk menilai simulasi. 

 Merevisi Laporan PKP sesuai masukan yang diberikan Tutor dan 
mengirimkan ke tutor untuk direviu secara berkala hingga final. 
 

Tuweb Ketujuh  Melaksanakan SAT ke-7  
 Tutor melakukan feedback terhadap Laporan PKP yang disusun 
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mahasiswa secara umum 
 Tutor menjelaskan tentang Karil secara singkat 
 Menjelaskan aturan dan rambu-rambu pelaksanaan simulasi 

perbaikan pembelajaran  
 Melaksanakan praktik simulasi perbaikan pembelajaran secara 

langsung melalui tuweb. Tutor mengamati dan menilai dengan 
Lembar Observasi  Simulasi PKP.. Setiap mahasiswa yang tampil 
akan mendapat masukan dari Tutor dan dari mahasiswa yang 
ditunjuk sebagai pengamat. 

 Melakukan diskusi dan tanya jawab 
 Memberikan Tugas: 

- Menyiapkan diri, alat dan bahan untuk simulasi perbaikan 
pembelajaran 

- Mengirimkan RPPH, Skenario Perbaikan yang akan 
disimulasikan dan Alat Penilaian Simulasi PKP ke aplikasi 
https://lms.ut.ac.id 

- Merevisi Laporan PKP sesuai masukan yang diberikan Tutor 
dan melakukan pembimbingan secara berkala terkait Laporan 
PKP nya. 
 

Antara Tuweb 
Ketujuh dan 
Kedelapan  

 Mahasiswa yang akan tampil pada Tuweb Kedelapan 
menyiapkan diri, alat dan bahan untuk simulasi perbaikan 
pembelajaran, menyiapkan RPPH, Skenario Perbaikan yang hari 
terakhir siklus 2 yang sudah final yang akan disimulasikan dan 
Lembar Observasi  Simulasi PKP (Lampiran 5) 

 Merevisi Laporan PKP sesuai masukan yang diberikan Tutor dan 
mengirimkan ke tutor untuk direviu secara berkala hingga final. 

 Tutor mereviu Laporan PKP Mahasiswa dan menanda tangani 
Lembar Pengesahan.  
 

Tuweb Kedelapan   Melaksanakan SAT ke-8  
 Tutor melakukan feedback terakhir terhadap Laporan PKP yang 

disusun mahasiswa secara umum dan mengingatkan mahasiswa 
tentang cara mengunggah Laporan ke aplikasi 
https://lms.ut.ac.id dan  https://praktik.ut.ac.id. 

 Menjelaskan aturan dan rambu-rambu pelaksanaan simulasi 
perbaikan pembelajaran  

 Melaksanakan praktik simulasi perbaikan pembelajaran secara 
langsung melalui tuweb. Tutor mengamati dan menilai dengan 
Lembar Observasi  Simulasi PKP. Setiap mahasiswa yang 
tampil akan mendapat masukan dari Tutor dan dari mahasiswa 
yang ditunjuk sebagai pengamat. 

 Melakukan diskusi dan tanya jawab 
 Tutor menginput nilai akhir tutorial ke https://praktik.ut.ac.id 
 Tutor mengupload semua berkas tutorial dalam satu file dalam 

bentuk pdf ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id 
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2. Mata Kuliah PDGK4209/Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dan 

PKM PGSM (PBIN4304, PBIS4304, PEBI4304, PEFI4304, PEKI4304, 

PEMA4304, PKNI4304, dan PKOP4304) 

 
WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb Kesatu - Tutor menjelaskan kompetensi yang diharapkan dicapai pada 
Mata Kuliah (MK) Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM). 

- Tutor membagi mahasiswa dalam kelompok diskusi dan 
menyampaikan bahwa setiap mahasiswa harus siap untuk 
presentasi bergilir setiap pertemuan Tuweb. 

- Perwakilan kelompok diskusi mahasiswa menjabarkan 
pengalaman mengajar (kegiatan pembuka, inti, penutup) dan 
meminta untuk mengungkapkan kesulitan yang dialami pada saat 
mengajar. 

- Tutor meminta mahasiswa untuk melakukan tugas praktik 1, 
antara pertemuan 1 dan 2: 
 Meminta mahasiswa melakukan refleksi dengan cara 

menganalisis 2 video pembelajaran yang terdapat pada GPO 
atau laman lainnya. 

 Menyusun 2 (dua) Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) pertama dan kedua. 

 Tugas ini dikirim secara online ke tutor melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id. (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya) 

 
- Keterangan Tentang Tugas Refleksi 2 buah Video GPO (SD 

atau SMP):  
- Instrumen refleksi sebagai berikut. 

 Bagaimana reaksi anak/siswa terhadap kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan guru? 

 Secara keseluruhan apa saja kelemahan guru dalam 
melakukan pembelajaran? 

 Secara keseluruhan apa saja kelebihan guru dalam melakukan 
pembelajaran? 

 Hal-hal unik apa saja yang ditemukan dalam video tersebut 
dari guru saat melaksanakan pembelajaran? 

 Setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan dari guru yang 
ada amati dari tayangan video, upaya apa saja yang dapat 
diusulkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan 
pembelajaran berikutnya? (digunakan pula oleh kelompok 
mahasiswa yang tidak bisa mengakses internet sama sekali) 

- Tutor dan Mahasiswa wajib terlibat secara aktif di dalam menu 
Forum Diskusi di GPO yang tersedia, dengan melakukan 
registrasi terlebih dahulu di Forum Diskusi GPO. 
 Apabila dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk 

melakukan refleksi dan analisis video pembelajaran di GPO, 
Tutor harus mencari dari laman lain yang memungkinkan.  

 Apabila tidak ada jaringan internet sama sekali untuk dapat 
mengakses laman apa pun, dengan sepengetahuan UPBJJ, 
Tutor dapat membentuk kelompok kerja mahasiswa dan 
meminta mereka melakukan refleksi serta analisis 
pembelajaran dengan format yang ditentukan. 

 Keikutsertaan mahasiswa dalam Forum Diskusi selanjutnya 
di screenshoot/Foto sebagai salah satu bukti dan dikirim ke 
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tutor. 
 Apabila tidak ada jaringan internet sama sekali untuk dapat 

mengakses laman apa pun, dengan sepengetahuan UPBJJ, 
Tutor dapat membentuk kelompok kerja mahasiswa dan 
meminta mereka melakukan refleksi serta analisis 
pembelajaran dengan mengikuti instrumen refleksi yang 
dicantumkan sebelumnya. 

- Apabila video berasal dari laman lainnya, diskusi dapat dilakukan 
melalui WA Group. 
 

Tuweb  kedua - Tutor menunjuk beberapa mahasiswa untuk menayangkan atau 
mempresentasikan RPP yang dibuat mahasiswa. 

- Tutor menunjuk beberapa mahasiswa untuk menayangkan hasil 
proses refleksi mahasiswa melalui video di GPO atau sumber 
belajar yang lain. 

- Tutor menyajikan komponen RPP dan keterampilan dasar 
mengajar yang harus dimiliki guru (konsep PKM). 

- Tutor meminta mahasiswa untuk melakukan tugas praktik 2, 
antara pertemuan 2 dan 3: 
 Melakukan simulasi pembelajaran kesatu dari salah satu 

RPP pertama atau kedua yang telah dibuat dan diamati oleh 
pendamping. Pendamping memberikan masukan dengan 
mengisi lembar observasi simulasi mahasiswa. Semua 
simulasi proses pembelajaran tanpa atau dengan anak 
meliputi kegiatan pembuka, inti, dan penutup secara ringkas. 

 Menyusun lembar refleksi simulasi kesatu sesuai masukan 
pendamping. Instrumen refleksi meliputi: 
o Bagaimana reaksi anak/siswa terhadap simulasi 

pembelajaran? 
o Secara keseluruhan apa saja kelemahan saya dalam 

simulasi pembelajaran? 
o Secara keseluruhan apa saja kelebihan saya dalam 

simulasi pembelajaran? 
o Hal-hal unik apa saja yang saya temukan dalam simulasi 

pembelajaran? 
o Setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan saya, 

upaya apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran? 

 Menyusun 2 (dua) RPP ketiga dan keempat berdasarkan 
masukan dari Tutor. 

 Tugas ini dikirim secara online ke tutor (tidak boleh melalui 
WA Group) sesuai waktu yang ditentukan (paling lambat satu 
hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 

 Tugas ini dikirim secara online ke tutor melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id. (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  ketiga - Tutor menunjuk beberapa mahasiswa untuk menceritakan proses 
simulasi praktik mengajar dan refleksi.  

- Tutor memberikan feedback tugas kedua, yaitu 2 RPP ketiga dan 
keempat dan simulasi kesatu berikut refleksinya. 

- Tutor menyajikan materi tentang refleksi pembelajaran dan 
kaitannya untuk memperbaiki kinerja mengajar seorang guru, 
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serta manfaat dan perlunya supervisi atau pendampingan. 
- Tutor memberikan tugas praktik 3, yaitu: 

 Melakukan simulasi pembelajaran kedua dari salah satu 
RPP ketiga atau keempat yang telah dibuat dan diamati oleh 
pendamping. 

 Pendamping memberikan masukan dengan mengisi lembar 
observasi simulasi mahasiswa. 

 Menyusun lembar refleksi simulasi kedua sesuai masukan 
pendamping berdasarkan instrumen refleksi yang ada.  

 Menyusun 2 RPP kelima dan keenam. 
 Tugas ini dikirim secara online ke tutor melalui aplikasi 

https://lms.ut.ac.id. (paling lambat satu hari sebelum 
pelaksanaan Tuweb berikutnya) 
 

Tuweb  keempat - Tutor menunjuk beberapa mahasiswa untuk menceritakan proses 
simulasi praktik mengajar dan refleksi.  

- Tutor memberikan feedback tugas ketiga, yaitu 2 RPP kelima dan 
keenam dan simulasi kedua berikut refleksinya. 

- Tutor mengajak mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab. 
- Tutor memberikan tugas praktik 4, yaitu: 

a. Melakukan simulasi pembelajaran ketiga dari salah satu RPP 
kelima atau keenam yang telah dibuat dan diamati oleh 
pendamping. 

b. Pendamping memberikan masukan dengan mengisi lembar 
observasi simulasi mahasiswa. 

c. Menyusun lembar refleksi simulasi ketiga sesuai masukan 
pendamping berdasarkan instrumen refleksi yang ada. 

d. Menyusun 2 RPP ketujuh dan kedelapan lengkap dengan 
media yang dirancang untuk digunakan. 

- Tutor menugaskan mahasiswa untuk mengupload Laporan Proses 
yang terdiri atas: 
a. Seluruh RPP yang telah digunakan  
b. Seluruh Lembar Refleksi yang telah diisi (Lampiran 2) 
c. Foto setiap simulasi. 
d. Tugas ini dikirim secara online ke tutor melalui aplikasi 

https://lms.ut.ac.id. sesuai waktu yang ditentukan (paling 
lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  kelima - Tutor menunjuk beberapa mahasiswa untuk menceritakan proses 
simulasi praktik mengajar dan refleksi.  

- Tutor memberikan feedback tugas keempat, yaitu 2 RPP ketujuh 
dan kedelapan dan simulasi ketiga berikut refleksinya. 

- Tutor mengajak mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab. 
- Tutor memberikan tugas praktik 5, yaitu: 

a. Melakukan simulasi kegiatan pembelajaran keempat dari 
salah satu rancangan ketujuh atau kedelapan yang dibuat 
lengkap dengan penggunaan media dan diamati oleh 
pendamping.  

b. Pendamping mengisi lembar pengamatan sesuai format yang 
ditentukan. 

c. Menyusun lembar refleksi simulasi keempat sesuai masukan 
pendamping. 

d. Menyusun 2 RPP kesembilan dan kesepuluh (fokus 
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merancang media pembelajaran yang harus disiapkan atau 
dibuatkan serta strategi guru dalam memberikan penguatan 
dan motivasi kepada siswa). 

e. Tugas ini dikirim secara online ke tutor melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id. sesuai waktu yang ditentukan (paling 
lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  keenam - Tutor menunjuk beberapa mahasiswa untuk menceritakan proses 
simulasi praktik mengajar dan refleksi.  

- Tutor memberikan feedback tugas keempat, yaitu 2 RPP ketujuh 
dan kedelapan dan simulasi ketiga berikut refleksinya. 

- Tutor mengajak mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab. 
- Tutor menjelaskan sistematika penulisan laporan PKM (Lampiran 

1). 
- Tutor memberikan tugas praktik 6, yaitu: 

a. Melakukan simulasi kegiatan pembelajaran kelima dari salah 
satu rancangan kesembilan atau kesepuluh yang dibuat 
lengkap dengan menunjukkan pemanfaatan media 
pembelajaran, strategi memberi penguatan atau motivasi 
belajar kepada mahasiswa dan diamati oleh pendamping.  

b. Pendamping mengisi lembar pengamatan sesuai format yang 
ditentukan. 

c. Menyusun lembar refleksi simulasi kelima sesuai masukan 
pendamping. 

d. Menyusun 2 RPP untuk ujian (kesebelas dan kedua belas) 
lengkap dengan rancangan media pembelajaran yang 
disiapkan, strategi guru dalam memberikan penguatan dan 
motivasi belajar siswa serta evaluasi pembelajaran. 

e. Tugas ini dikirim secara online ke tutor melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id. sesuai waktu yang ditentukan (paling 
lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 
 

Tuweb  ketujuh - Tutor menunjuk beberapa mahasiswa untuk menceritakan proses 
simulasi praktik mengajar dan refleksi.  

- Tutor memberikan feedback tugas kelima, yaitu 2 RPP 
kesembilan dan kesepuluh dan simulasi keempat berikut 
refleksinya. 

- Tutor mengajak mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab. 
- Tutor memberikan Tugas Ujian dan Tugas Laporan PKM, 

yaitu: 
a. Melakukan ujian PKM dengan simulasi pembelajaran 

menggunakan 1 (satu) RPP (kesebelas atau kedua belas). 
Simulasi pembelajaran tersebut harus menunjukkan 
Keterampilan Dasar Mengajar berupa pemanfaatan media 
pembelajaran, strategi memberi penguatan atau motivasi 
belajar, dan evaluasi. 

b. Simulasi ini tidak perlu diamati pendamping, tapi divideokan 
3-5 menit, lalu diunggah di google drive atau Youtube 
mahasiswa. Link dari google atau Youtube diberikan kepada 
Tutor sebagai bukti dari pelaksanaan simulasi ketiga dan 
menjadi bagian dari Laporan PKM. Apabila mahasiswa 
terkendala jaringan untuk mengirim video, maka dengan 
seizin tutor dapat diganti dengan rangkaian foto/video 
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kegiatan ujian PKM. 
c. Menyusun lembar refleksi simulasi ujian menggunakan 

instrumen refleksi. 
d. Menyusun Laporan PKM sesuai panduan laporan PKM (di 

dalam Laporan tersebut sudah tercantum Link dari Google 
atau Youtube tentang SImulasi Pembelajaran sebagai Ujian 
PKM). 
Laporan PKM dikirim melalui https://lms.ut.ac.id. paling 
lambat dua hari sebelum pelaksanaan Tuweb kedelapan 
untuk mendapat masukan dari Tutor. 

 
Tuweb  
kedelapan  

- Tutor menyampaikan hasil feedback tugas praktik laporan PKM 
kepada masing-masing mahasiswa 

- Tutor memastikan bahwa seluruh mahasiswa sudah 
mengumpulkan seluruh tugas, berkas ujian, dan laporan PKM ke 
https://praktik.ut.ac.id 

- Tutor memberikan pemantapan dan motivasi pada mahasiswa. 
- Tutor mengupload semua berkas tutorial ke aplikasi 

https://praktik.ut.ac.id 
 

 

3. Mata kuliah PDGK4501/ Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) DAN 

PKP PGSM (PBIN4501, PBIS4501, PEBI4501, PEFI4501, PEKI4501, 

PEMA4501, PKNI4501, dan PKOP4501) 

 
WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb pertama  Sebelum pertemuan Tuweb, Tutor (Supervisor 1) melalui WAG 
sudah harus memberikan tugas kepada mahasiswa, yaitu: 
Mengkaji Panduan PKP dan membaca kembali konsep PTK dari 
BMP IDIK4008 PTK 

 Tutor menjelaskan tentang:  
- Konsep belajar jarak jauh dan belajar mandiri 
- Aturan dalam mengikuti Tuweb dan Jurnal Pembimbingan 

yang harus dibuat mahasiswa (terlampir) 
- Tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa 
- Tujuan PKP (kompetensi) 
- Konsep dan keterkaitan mata kuliah PKP, PKM, PTK 

 Tutor menjelaskan cara melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang pernah dilakukan mahasiswa atau melalui 
sumber lain.  

 Tutor menjelaskan cara menganalisis sumber daring yang berasal 
dari video di laman GPO, video sumber daring lain, atau artikel 
dalam jurnal ilmiah dari google scholar  

 Tutor menjelaskan cara melakukan refleksi pembelajaran yang 
dilakukannya pada kelas yang diampu pada tahun ini atau 
sebelumnya sehingga dapat mengidentifikasi masalah, 
menganalisis masalah hingga merumuskan masalah dan 
menentukan tujuan perbaikan pembelajaran (Contoh format 
refleksi terdapat pada Lampiran 7)  

 Diskusi dan tanya Jawab 
 Tutor memberikan penugasan kepada mahasiswa secara 

individual: 
- Melakukan analisis video/artikel dari sumber daring yang 
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ditentukan tutor tentang upaya perbaikan pembelajaran. 
Sumber daring tersebut dapat berasal dari video di laman 
GPO, video sumber daring lain, atau artikel dalam jurnal 
ilmiah dari google scholar 

- Setelah melakukan refleksi diharapkan mahasiswa dapat: 
 Mengidentifikasi masalah 
 Menganalisis penyebab masalah  
 Menentukan alternatif pemecahan masalah 
 Menentukan tujuan perbaikan. 
 Merumuskan judul PKP 

 
Aktivitas Mandiri 
 

 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang pernah 
dilakukannya setahun terakhir (sebelum wabah Covid-19 atau 
selama Belajar di Rumah (BDR). 

 Mengidentifikasi masalah pembelajaran yang 
dihadapi/ditemukan di kelas yang diajarnya saat ini, 
menganalisis masalah tersebut, dan merumuskan masalah serta 
tujuan perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
menggunakan format refleksi awal (Lampiran 7). Tujuan 
pembelajaran ini selanjutnya akan menjadi Judul Laporan PKP 
mahasiswa.  

 Melakukan analisis video/artikel dari sumber daring yang 
ditentukan tutor tentang upaya perbaikan pembelajaran. Sumber 
daring tersebut dapat berasal dari video di laman GPO, video 
sumber daring lain, atau artikel dalam jurnal ilmiah dari google 

scholar dan mengirim laporan analisisnya sebagai Tugas 

Praktek 1 secara tertulis dengan cara melampirkan bukti diskusi 
berupa screenshoot/foto ke https://lms.ut.ac.id. 

 Tutor mengoreksi dan memberikan feedback dan atau motivasi 
terhadap tugas mahasiswa melalui WA atau email 
 

Tuweb kedua  Melaksanakan SAT ke-2 
 Apersepsi dan menyampaikan feedback secara umum terhadap 

tugas yang dikumpulkan mahasiswa  
 Tutor menjelaskan cara menyusun Rancangan Perbaikan 

Pembelajaran sesuai dengan format yang terdapat dalam Panduan 
berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan mahasiswa.  

 Tutor memberi arahan bagaimana mencari rujukan melalui 
berbagai sumber (google scholar, dll) untuk memperkuat 
Perumusan Masalah dan Tujuan Perbaikan Pembelajaran 

 Diskusi dan tanya jawab.  
 Tutor memberikan tugas mandiri.   

 Menyusun Rancangan Perbaikan Pembelajaran untuk siklus 1 
dengan mengacu pada rambu-rambu yang ada pada Panduan 
PKP. 

 Mencari 3 rujukan terkait dengan praktik pelaksanaan PTK di 
sekolah dan membuat deskripsi hasil dari 3 praktik 
pelaksanaan PTK di sekolah 
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Aktivitas Mandiri  Mahasiswa menyusun Rancangan Perbaikan Pembelajaran 
Siklus 1 dengan mengacu pada masalah yang sudah diidentifikasi 
dan rumusannya.  

 Rancangan Perbaikan Pembelajaran Siklus 1 dan rujukan teori 
yang mendukung minimal 5 sebagai bagian dari Tugas 

Praktek 1 dikirimkan ke https://lms.ut.ac.id untuk direviu dan 
diberi feedback oleh Tutor (Supervisor) 
 

Tuweb ketiga  Melaksanakan SAT ke-3  
 Apersepsi dan menyampaikan feedback terhadap tugas 

partisipasi yang telah dilakukan mahasiswa.  
 Tutor menjelaskan bagaimana cara mencari dan menganalisis 

rujukan atau referensi serta memasukkannya sebagai kutipan 
untuk menguatkan Rumusan Masalah dan Tujuan Perbaikan 
Pembelajaran 

 Tanya Jawab dan latihan tentang cara mengutip referensi 
 Tutor menjelaskan cara membuat video simulasi yang harus 

dilakukan mahasiswa berdasarkan Rancangan Perbaikan 
Pembelajaran Siklus 1. 

 Tutor menjelaskan cara menyusun refleksi menggunakan 
pertanyaan refleksi yang terdapat dalam panduan PKP.  

 Pemberian Tugas Praktik 1  
 Memperbaiki dan memfinalkan uraian atau paragraf Identifikasi, 

Analisis, dan Rumusan Masalah, serta Rancangan Perbaikan 
Pembelajaran Siklus 1 disertai sisipan beberapa rujukan (akan 
digunakan sebagai bahan pembuatan Laporan PKP) 

 Melakukan simulasi pembelajaran dengan mengacu pada 
Rancangan Perbaikan Pembelajaran Siklus 1 dengan ketentuan 
sebagai berikut. 

 Harus diperlihatkan cuplikan dari kegiatan awal, inti, dan akhir 
 Harus diperlihatkan atau ditunjukkan strategi yang 

ditentukan/dipilih mahasiswa untuk perbaikan pembelajaran 
(contoh: apabila yang ditentukan menggunakan media yang 
mengacu pada Rancangan Perbaikan Pembelajaran Siklus 1, 
maka media tersebut harus digunakan dalam simulasi) 

 Simulasi direkam melalui video berdurasi maksimum 5 menit 
 Apabila tidak memungkinkan direkam melalui video karena 

tidak memiliki alat yang memadai, wajib meminta ijin kepada 
tutor untuk menggantikan rekaman video dengan rangkaian 
foto.  

 Jika diperbolehkan direkam dengan foto, maka foto harus 
memperlihatkan mahasiswa sedang melakukan kegiatan awal, 
inti, dan akhir (minimum 3 foto) 

 Pakaian yang digunakan mahasiswa dalam simulasi harus seperti 
layaknya sedang melakukan pembelajaran di kelas 
sesungguhnya. 

 Melakukan refleksi hasil simulasi siklus I dengan melihat hasil 
rekaman video kembali (menggunakan pertanyaan refleksi yang 
terdapat dalam panduan).  
 

Aktivitas Mandiri  Mahasiswa memperbaiki dan memfinalkan uraian atau paragraf 
Identifikasi, Analisis, dan Rumusan Masalah, serta Rancangan 
Perbaikan Pembelajaran Siklus 1 disertai sisipan beberapa 
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rujukan 

 Mahasiswa melakukan simulasi perbaikan pembelajaran siklus 1 
yang divideokan selama 3-5 menit. Simulasi dilakukan tanpa 
anak dan berisi kegiatan pembuka, inti dan penutup yang 
terdapat dalam Rancangan Perbaikan Pembelajaran Siklus 1. 
Video ini dikirimkan ke Tutor melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id beserta Rancangan Perbaikan Pembelajaran 
Siklus 1 dan Lembar Refleksi yang sudah diisi oleh mahasiswa 

 Apabila mahasiswa karena keterbatasan sarana atau jaringan 
tidak dapat membuat video (hal ini harus atas seizin tutor), maka 
dapat diganti bahan presentasi secara tertulis dengan 
menyertakan rangkaian foto simulasi yang harus terlihat 
mahasiswa melakukan kegiatan awal, inti, da akhir (minimum 3 
foto) 

 Tutor mereviu dan menilai video simulasi yang dikumpulkan 
mahasiswa sebagai dasar bagi mahasiswa untuk menyusun 
refleksi dan memperbaiki Rancangan Siklus keduanya. Tutor 
menilai menggunakan Alat Penilaian Simulasi PKP (lampiran 
5).  Nilai ini merupakan bagian dari  nilai Tugas Praktek 1. 

 Sebelum kegiatan Tuweb Keempat, Tutor sudah harus 
memberikan umpan balik terhadap hasil simulasi dan refleksi 
siklus 1 melalui WA atau email  

 Tutor menugaskan langsung kepada mahasiswa untuk menyusun 
Rancangan Perbaikan Pembelajaran Siklus 2 

 Mahasiswa memperbaiki berkas-berkas yang diberikan masukan 
dari Tutor dan menyusun Rancangan Perbaikan Pembelajaran 
siklus 2 berdasarkan masukan dari Tutor melalui WA atau email. 
 

Tuweb  keempat  Melaksanakan SAT ke-4 
 Pemberian feedback atas tugas Rancangan Perbaikan 

Pembelajaran Siklus 2 yang dikumpulkan mahasiswa.  
 Tutor menjelaskan tentang tugas video simulasi siklus 2 yang 

harus dibuat mahasiswa sebagai tugas partisipasi dan dikirim 
kepada tutor melalui WA atau email untuk direviu dan diberi 
masukan.  

 Tutor menjelaskan sistematika Laporan PKP (Lampiran 1 dan 
penjabaran cara menyusunnya).  

 Tutor menjelaskan dan memberi contoh BAB I (Penyusunan 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan perbaikan berdasarkan 
hasil refleksi dan Manfaat perbaikan pembelajaran); BAB II 
Kajian Pustaka (Cara mengutip dan menyajikan sumber 
rujukan); BAB III Pelaksanaan Perbaikan  

 Diskusi dan tanya jawab. 
 Tutor memberikan Tugas Praktek 2: 
 Simulasi Perbaikan Pembelajaran Siklus 2 dengan ketentuan 

sebagai berikut 
 Harus diperlihatkan cuplikan dari kegiatan awal, inti, dan akhir 
 Harus diperlihatkan atau ditunjukkan strategi yang 

ditentukan/dipilih mahasiswa untuk perbaikan pembelajaran 
(contoh: apabila yang ditentukan menggunakan strategi 
pemberian penguatan yang mengacu pada Rancangan Perbaikan 
Pembelajaran Siklus 2, maka strategi pemberian penguatan 
tersebut harus diperlihatkan dalam video) 

 Simulasi direkam melalui video berdurasi maksimum 5 menit 
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 Apabila tidak memungkinkan direkam melalui video karena 
tidak memiliki alat yang memadai, wajib meminta ijin kepada 
tutor untuk menggantikan rekaman video dengan rangkaian foto.  

 Jika diperbolehkan direkam dengan foto, maka foto harus 
memperlihatkan mahasiswa sedang melakukan kegiatan awal, 
inti, dan akhir (minimum 3 foto) 

 Pakaian yang digunakan mahasiswa dalam simulasi harus seperti 
layaknya sedang melakukan pembelajaran di kelas 
sesungguhnya. 

 Melakukan refleksi hasil simulasi siklus 2 dengan melihat hasil 
rekaman video kembali (menggunakan format refleksi yang 
terdapat dalam panduan). 

 Mencari referensi dan rujukan tentang praktik PTK di sekolah, 
tentang aspek atau komponen pembelajaran yang diperbaiki 
(misal tentang media atau strategi pemberian penguatan kepada 
siswa, metode pembelajaran), dan karakteristik perkembangan 
siswa sesuai usia 

 Menyusun Draf Laporan PKP BAB I – III dan dikonsultasikan 
kepada Tutor melalui WA atau email. 
 

Aktivitas Mandiri  Mahasiswa melakukan simulasi perbaikan pembelajaran siklus 2 
yang divideokan selama 3-5 menit. Simulasi dilakukan tanpa 
anak dan berisi kegiatan pembuka, inti dan penutup yang 
terdapat dalam Rancangan Perbaikan Pembelajaran Siklus 2. 
Video ini dikirimkan ke Tutor melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id beserta Rancangan Perbaikan Pembelajaran 
Siklus 2 dan Lembar Refleksi yang sudah diisi oleh mahasiswa. 

 Apabila mahasiswa karena keterbatasan sarana atau jaringan 
tidak dapat membuat video (hal ini harus atas seizin tutor), 
maka dapat diganti bahan presentasi secara tertulis dengan 
menyertakan rangkaian foto simulasi yang harus terlihat 
mahasiswa melakukan kegiatan awal, inti, dan akhir (minimum 
3 foto) 

 Tutor mereviu dan menilai video simulasi yang dikumpulkan 
mahasiswa sebagai dasar bagi mahasiswa untuk menyusun 
refleksi dan memperbaiki Rancangan Siklus keduanya. Tutor 
menilai menggunakan Alat Penilaian Simulasi PKP. Nilai ini 
merupakan bagian dari TUGAS PRAKTEK 2. 

 Sebelum kegiatan Tuweb Keempat, Tutor sudah harus 
memberikan umpan balik terhadap hasil simulasi dan refleksi 
siklus 2 lewat WA atau email  

 Tutor memberikan masukan terhadap Draf BAB 1 hingga BAB 
3 dari draf Laporan PKP dan dikirim melalui WA atau email 

 Mahasiswa melakukan perbaikan Draf BAB 1 hingga BAB 3 
dari draf Laporan PKP yang sudah diberikan masukan oleh 
Tutor 
 

Tuweb  kelima  Melaksanakan SAT ke-5 
 Tutor memberikan feedback terhadap tugas mahasiswa dan 

menyampaikan hasil reviu BAB I - BAB III Laporan PKP 
mahasiswa secara umum. (Secara detail per individu dapat 
disampaikan melalui email atau WA) 

 Menjelaskan dan memberi contoh BAB IV (Hasil dan 



II-53 
 

WAKTU AKTIVITAS 

Pembahasan); BAB V Kesimpulan dan Saran; Daftar Pustaka 
(Cara menyusun dan menuliskan Daftar Pustaka); Lampiran 
(menjelaskan berkas yang harus dilampirkan dalam Laporan 
PKP) 

 Tutor menjelaskan cara menjabarkan skenario perbaikan dalam 
bentuk naratif deskriptif dan cara menuliskan pelaksanaan 
simulasi proses perbaikan pembelajaran dalam laporan 
sederhana dan menuliskan refleksi hasil simulasi sebagai bagian 
dari isi BAB IV Laporan PKP 

 Tutor memberikan Tugas Praktek 3: 
- Merevisi Laporan PKP BAB I-II DAN III sesuai masukan 

Tutor/ Supervisor 1 
- Menyusun Laporan PKP BAB IV-Daftar Pustaka 

 
Aktivitas Mandiri  Mahasiswa merevisi Laporan PKP BAB I-III sesuai masukan 

Tutor/Supervisor 1 dan Menyusun BAB IV-Daftar Pustaka lalu 
mengirimkannya kepada Tutor/Supervisor 1 melalui aplikasi 
https://lms.ut.ac.id 

 Tutor mereviu Laporan PKP yang disusun oleh mahasiswa 
melalui email atau WA 
 

Tuweb keenam  Melaksanakan SAT ke-6  
 Melakukan feedback terhadap Laporan PKP yang disusun 

mahasiswa secara umum dan menjelaskan kembali hal-hal 
terkait sistematika Laporan PKP berdasarkan hasil reviu yang 
dilakukannya terhadap Laporan PKP Mahasiswa dan 
menjelaskan cara mengunggah Laporan PKP pada aplikasi 
https://praktik.ut.ac.id. 

 Menjelaskan tentang penulisan artikel yang harus disiapkan 
mahasiswa berdasarkan panduan Karil FKIP UT. 

 Melakukan Diskusi dan tanya jawab  
 Memberikan Tugas: 

 Merevisi Laporan PKP sesuai masukan yang diberikan Tutor  
 Menyusun draf Karya Ilmiah berdasarkan Laporan PKP 

 
Aktivitas Mandiri  Mahasiswa memperbaiki Laporan PKP sesuai masukan Tutor 

dan langsung mengirimkan kembali melalui aplikasi 
https://praktik.ut.ac.id 

 Mahasiswa menyusun draf Karya Ilmiah sesuai rambu-rambu 
Panduan Karil FKIP UT dan langsung mengirimkan ke 
https://karil.ut.ac.id 

 Tutor memberikan masukan perbaikan terhadap Laporan PKP 
dan draf Karya Ilmiah yang ditulis mahasiswa serta 
mengirimkan kembali kepada mahasiswa untuk langsung 
diperbaiki 
 

Tuweb ketujuh  Melaksanakan SAT ke-7  
 Tutor melakukan feedback terhadap Laporan PKP yang disusun 

mahasiswa secara umum 
 Tutor mengulas beberapa Laporan PKP dan draf Karya Ilmiah 

mahasiswa yang sudah masuk untuk dijadikan pembelajaran 
 Melakukan diskusi dan tanya jawab 
 Memberikan Tugas: 
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- Merevisi dan menyempurnakan Laporan PKP sesuai 
masukan yang diberikan Tutor dan melakukan 
pembimbingan secara berkala terkait Laporan PKP nya. 

- Merevisi dan memfinalkan Karya Ilmiah  
 

Aktivitas Mandiri  Mahasiswa merevisi Laporan PKP sesuai masukan yang 
diberikan Tutor dan mengirimkan ke tutor untuk direviu secara 
berkala hingga final. 

 Tutor mereviu Laporan PKP Mahasiswa dan menanda tangani 
Lembar Pengesahan. 

 Mahasiswa memperbaiki dan menyempurnakan Karya Ilmiah 
serta mengirimkan ke https://karil.ut.ac.id 

 Tutor melakukan koreksi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan 
langsung mengirimkan kembali kepada mahasiswa untuk 
difinalkan oleh Mahasiswa 
 

Tuweb  
kedelapan   

 Melaksanakan SAT ke-8  
 Tutor menugaskan mahasiswa mengupload Laporan PKP ke 

https://praktik.ut.ac.id 
 Tutor menginput nilai akhir tutorial ke https://praktik.ut.ac.id 
 Tutor mengupload semua berkas tutorial dalam satu file dalam 

bentuk pdf ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id.  
 Melakukan diskusi dan tanya jawab 

 
 

 

D.    Mata Kuliah Praktikum 

 

1.     Program Studi PGSD 

 

Mata kuliah PDGK4107/Praktikum IPA di SD 

Mata kuliah praktikum program studi S1 PGSD hanya ada satu mata kuliah yaitu 
PDGK4107/Praktikum IPA di SD. Adapun ketentuan-ketentuannya adalah sebagai 
berikut. 
a. Praktikum IPA dilaksanakan dengan 6 (enam) pertemuan melalui Tutorial Webinar 

(Tuweb) dan 2 (dua) pertemuan tatap muka. 
b. Praktikum dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19. 
c. Pertemuan tatap muka dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut: 

- Satu kelas pelaksanaan untuk praktikum IPA maksimal 30 mahasiswa. 
- Tutor membagi mahasiswa menjadi berkelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 5 orang (maksimal). 
d. Ketentuan baku lain berlaku (Lampiran 9): 

- Jumlah praktikum yang harus dikerjakan mahasiswa adalah 10 praktikum 

bimbingan wajib dan 4 praktikum mandiri.  
- Proses praktikum dibimbing dan dinilai oleh tutor yang sekaligus menjadi 

instruktur praktikum IPA. 
- Praktikum mandiri terdiri dari 2 (dua) praktikum Biologi dan 2 (dua) 

praktikum Fisika. 
- Mahasiswa mengupload sebanyak 14 LKP (terdiri dari 10 LKP praktikum 

bimbingan wajib dan 4 LKP praktikum mandiri) dan ke dalam aplikasi pada 
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pertemuan di minggu ketiga, kelima, ketujuh dan kedelapan sesuai ketentuan 
pada Lampiran 9. 

- LKP tersusun atas Laporan Hasil Praktikum dan proses praktikum yang 
dinyatakan oleh foto: 
 Persiapan praktikum 
 Proses praktikum, dan  
 Data dan hasil praktikum  

e. Tutor melakukan penilaian proses dan penilaian LKP (lihat Lampiran 10) melalui 
aplikasi pada minggu ketiga, kelima, ketujuh dan kedelapan sesuai ketentuan pada 
Tabel 1. 

f. Tutor mengupload daftar hadir mahasiswa dan kelengkapan berkas (catatan Tuweb 
atau tutorial) dalam tutorial di aplikasi 

g. UPBJJ memvalidasi penilaian dan pelaksanaan aktivitas praktikum dalam aplikasi  
h. Program studi (Prodi) memonitor hasil validasi dari UPBJJ (catatan: Prodi tidak 

menentukan perolehan nilai akhir). 
 

Proses Penilaian Praktikum IPA di SD 

a. Laporan praktikum disusun dengan tulis tangan asli (bukan fotokopi) atau diketik 
dengan menggunakan Ms Word dengan format terlampir di Lampiran 11 dan 
dikelompokkan berdasarkan jenis percobaan (Bimbingan dan Mandiri). 

b. Sistematika LKP serta aspek dan bobot penilaian juga ada di Lampiran 11. 
c. Langkah-langkah pemeriksaan laporan.  

- Pemeriksaan laporan praktikum mengacu kepada Rambu-Rambu Penilaian 
Praktikum. 

- Mempelajari rambu-rambu pemeriksaan laporan praktikum dengan cermat. 
- UPBJJ melakukan verifikasi kelengkapan berkas hasil penilaian dan seluruh 

LKP mahasiswa 
- Prodi melakukan monev praktikum. 

d. Ketentuan penilaian praktikum adalah sebagai berikut: 
- Untuk percobaan bimbingan tutor ada penilaian proses maupun hasil praktikum 

(laporan praktikum). 
- Untuk percobaan mandiri tidak ada penilaian proses. 
- Nilai akhir mata kuliah praktikum = 70% nilai laporan (gabungan nilai Laporan 

Percobaan Bimbingan dan Laporan Percobaan Mandiri) dan  30% nilai proses 
Percobaan Bimbingan. 
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MINGGU KE  Deskripsi 

Tuweb Pertama 
(Pendahuluan/Persiapan) 

: Penjelasan tata cara praktikum: 

- Orientasi umum tentang praktikum IPA secara keseluruhan. 
- Membahas kompetensi esensial capaian pembelajaran pada SAT ke-1. 
- Menjelaskan sistematika praktikum yang dilakukan secara mandiri, bimbingan tatap muka, dan bimbingan 

Tuweb. 
- Menjelaskan sistematika Laporan Kegiatan Praktikum IPA (LKP). 
- Diskusi dan tanya jawab penentuan pelaksanaan 10 (sepuluh) praktikum bimbingan dan 4 (empat) praktikum 

mandiri (2 praktikum biologi dan 2 praktikum fisika ) 
- Menjelaskan pembagian kelompok dan pembuatan grup WA untuk diskusi dan tanya jawab. 
- Setiap pelaksanaan praktikum didokumentasikan melalui foto berseri (foto persiapan praktikum, foto 

pelaksanaan praktikum dan foto hasil praktikum)  
- Membuat laporan praktikum baik praktikum bimbingan Tuweb, praktikum tatap muka, dan praktikum mandiri. 

 
Pelaksanaan Praktikum Bimbingan Tuweb Kesatu: 
- Membimbing mahasiswa dalam praktikum bimbingan melalui Tuweb yaitu modul 1 KP 1 Ciri-ciri Makhluk 

Hidup (Gerak pada Tumbuhan) 
- Diskusi dan tanya jawab yang terdiri dari: 

  Presentasi hasil praktikum yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa (maksimal 2 kelompok mahasiswa) 
  Feedback hasil presentasi 
  Kendala pelaksanaan praktikum bimbingan Tuweb Kesatu 
  Solusi untuk pelaksanaan praktikum bimbingan Tuweb Kesatu 

- Memberikan Penjelasan Praktikum Bimbingan Tuweb minggu berikutnya serta menyiapkan alat dan bahan 
yang diperlukan dalam praktikum 
 

Tuweb Kedua   - Membahas kompetensi esensial capaian pembelajaran pada SAT ke-2. 
- Membimbing mahasiswa dalam praktikum bimbingan melalui Tuweb yaitu modul 1 KP 3 Pertumbuhan, 

Perkembangan dan Perkembangbiakan Makhluk hidup. 
- Diskusi dan tanya jawab yang terdiri dari: 

 Presentasi hasil praktikum yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa (minimal 2 kelompok mahasiswa) 
 Feedback hasil presentasi 
 Kendala pelaksanaan praktikum bimbingan Tuweb Kedua 
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 Solusi untuk pelaksanaan praktikum bimbingan Tuweb Kedua 
- Memberikan penjelasan untuk upload LKP di mingggu ketiga yaitu hasil praktikum bimbingan Tuweb Kesatu 

dan 2 serta hasil praktikum mandiri. 
- Memberikan Penjelasan Praktikum Bimbingan Tuweb minggu berikutnya serta menyiapkan alat dan bahan 

yang diperlukan dalam praktikum. 
 

Tuweb Ketiga  : - Membahas kompetensi esensial capaian pembelajaran pada SAT ke-3 
- Membimbing mahasiswa dalam praktikum bimbingan Tuweb modul 2 KP 1 Ekosistem dan KP 2 Pencemaran 

Lingkungan. 
- Diskusi dan tanya jawab yang terdiri dari 
- Presentasi hasil praktikum yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa (minimal 2 kelompok mahasiswa) 
- Feedback hasil presentasi 
- Kendala pelaksanaan praktikum bimbingan Tuweb Ketiga 
- Solusi untuk pelaksanaan praktikum bimbingan Tuweb Ketiga 
- Menugaskan mahasiswa untuk mengirimkan LKP di minggu ketiga yaitu hasil praktikum bimbingan Tuweb 

Kesatu dan 2 serta hasil praktikum mandiri ke aplikasi https://lms.ut.ac.id   sesuai waktu yang ditentukan 
(paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 

- Memberikan Penjelasan Praktikum Bimbingan Tuweb minggu berikutnya serta menyiapkan alat dan bahan 
yang diperlukan dalam praktikum 
 

Tuweb Keempat  : - Membahas kompetensi esensial capaian pembelajaran pada SAT ke-4. 
- Membimbing mahasiswa dalam praktikum bimbingan Tuweb modul 3 KP 1 Jenis Makanan dan KP 2 Uji 

makanan  
- Diskusi dan tanya jawab yang terdiri dari 

 Presentasi hasil praktikum yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa (minimal 2 kelompok mahasiswa) 
 Feedback hasil presentasi 
 Kendala pelaksanaan praktikum bimbingan Tuweb Keempat 
 Solusi untuk pelaksanaan praktikum bimbingan Tuweb Keempat 

- Memberikan penjelasan untuk upload LKP di mingggu kelima yaitu hasil praktikum bimbingan Tuweb Ketiga 
dan 4 serta hasil praktikum mandiri. 

- Memberikan Penjelasan Praktikum Bimbingan Tuweb minggu berikutnya serta menyiapkan alat dan bahan yang 
diperlukan dalam praktikum. 
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Tatap Muka I 
 

 - Membahas kompetensi esensial capaian pembelajaran pada SAT ke-5. 
- Melakukan pertemuan tatap muka untuk praktikum bimbingan yaitu modul 4 (KP 2 Gerak) dan modul 

Gelombang (KP 1 Jenis dan Bentuk Gelombang). 
- Membimbing mahasiswa secara berkelompok dalam melakukan praktikum 
- Menilai proses praktikum tatap muka dengan menggunakan form penilaian proses (Lampiran 2). 
- Diskusi meliputi hasil praktikum, kesulitan dan solusi.  
- Menugaskan mahasiswa untuk mengirimkan LKP di minggu kelima yaitu hasil praktikum bimbingan Tuweb 

Ketiga dan 4 serta hasil praktikum mandiri ke aplikasi https://lms.ut.ac.id sesuai waktu yang tentukan (paling 
lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 

- Memberikan Penjelasan Praktikum Bimbingan Tuweb minggu berikutnya serta menyiapkan alat dan bahan yang 
diperlukan dalam praktikum. 
 

Tatap Muka II  
 

 - Membahas kompetensi esensial capaian pembelajaran pada SAT ke-6. 
- Melakukan pertemuan tatap muka untuk praktikum bimbingan yaitu modul 7 Optik KP 1 sifat cahaya dan KP 2 

Lensa cermin cembung dan cekung. 
- Menilai proses praktikum tatap muka dengan menggunakan form penilaian proses (Lampiran 2). 
- Diskusi dan tanya jawab yang terdiri dari 

 Presentasi hasil praktikum yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa (minimal 2 kelompok mahasiswa) 
 Feedback hasil presentasi 
 Kesulitan praktikum bimbingan yang dilakukan secara tatap muka 2 minggu keenam dalam masa pandemi 
 Solusi yang diberikan dan kesulitan tersebut 

- Memberikan penjelasan untuk upload LKP di minggu ketujuh yaitu hasil praktikum bimbingan tatap muka 5 dan 
6 serta hasil praktikum mandiri. 

- Memberikan Penjelasan Praktikum Bimbingan Tuweb minggu berikutnya serta menyiapkan alat dan bahan yang 
diperlukan dalam praktikum. 
 

Tuweb Kelima  : - Membahas kompetensi esensial capaian pembelajaran pada SAT ke-7. 
- Membimbing  mahasiswa dalam praktikum bimbingan Tuweb yaitu modul 8 KP 1 Kelistrikan. 

 
- Menugaskan mahasiswa untuk mengirimkan LKP di minggu ketujuh yaitu hasil praktikum bimbingan tatap 

muka 5 dan 6 serta hasil praktikum mandiri ke aplikasi https://lms.ut.ac.id sesuai waktu yang tentukan (paling 
lambat satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 

- Memberikan penjelasan untuk upload LKP di minggu kedelapan yaitu hasil praktikum bimbingan Tuweb 
Ketujuh serta hasil praktikum mandiri. 
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- Memberikan Penjelasan Praktikum Bimbingan Tuweb minggu berikutnya serta menyiapkan alat dan bahan 
yang diperlukan dalam praktikum. 
 

Tuweb Keenam   - Membahas kompetensi esensial capaian pembelajaran pada SAT ke-8. 
- Menugaskan mahasiswa untuk mengirimkan LKP di minggu kedelapan yaitu hasil praktikum bimbingan Tuweb 

Ketujuh serta hasil praktikum mandiri. ke aplikasi https://lms.ut.ac.id sesuai waktu yang tentukan (paling lambat 
satu hari sebelum pelaksanaan Tuweb berikutnya). 

- Tutor menugaskan mahasiswa mengupload semua LKP dalam satu file dalam bentuk pdf ke aplikasi 
https://praktik.ut.ac.id 

- Tutor mengupload semua berkas tutorial ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id 
- Pemberian penguatan dan motivasi. 
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2.     Program Studi S1: Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, 

(PGSM) 

 
a. Mata kuliah praktikum PGSM meliputi mata kuliah praktikum pada program studi 

Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia dan Pendidikan Fisika. Mata kuliah tersebut 
adalah sebagai berikut.  

- PEPA4203/ Praktikum IPA 
- PEKI4311/ Praktikum Kimia 1 
- PEKI4420/ Praktikum Kimia 2 
- PEFI4309/ Praktikum Fisika 1 
- PEFI4417/ Praktikum Fisika 2 
- PEBI4312/ Praktikum Biologi I 
- PEBI4419/ Praktikum Biologi 2 

b. Materi praktikum yang wajib dilaksanakan pada masa covid 19 merupakan perwakilan 1 
praktikum dari setiap modul. Sebagai contoh untuk 9 modul terdapat 9 praktikum. 
Khusus untuk PEFI4417 hanya diwajibkan mengerjakan 8 praktikum (modul 1 tidak 
ada praktikum), sedangkan Modul 7 praktikum PEBI4312 dan modul 9 praktikum 
PEBI4419 tidak ada praktikumnya. 

c. Semua mata kuliah praktikum PGSM dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19 dengan ketat dan sesuai ketentuan baku yang berlaku serta dapat 
dibimbing oleh instruktur dengan berbagai modus tatap muka atau tuweb.  

d. Bimbingan praktikum dapat dilakukan setempat atau lintas UPBJJ-UT serta lintas masa 
registrasi. Dengan jumlah mahasiswa berkisar 4 sampai 10 mahasiswa. Berapapun 
jumlah mahasiswa yang registrasi praktikum perlu dilayani oleh UPBJJ-UT untuk 
difasilitasi kegiatan praktikum di UPBJJ-UT setempat atau lintas UPBJJ-UT. Dengan 
catatan untuk mahasiswa registrasi sebelum 2020.2 menggunakan skema lama yaitu 
laporan praktikum dan nilai proses dikirim ke UPBJJ-UT dan hasil penilaian dientry ke 
sistem srs.ut.acid. Untuk mahasiswa yang registrasi praktikum 2020.2 laporan proses 
pelaksanaan praktikum (Laporan kerja praktikum atau LKP) dalam bentuk pdf diupload 
oleh mahasiswa ke lms.ut.ac.id dan satu laporan praktikum dalam bentuk pdf diupload 
ke aplikasi https://praktik.ut.ac.id 

e. Tempat pelaksanaan praktikum dikoordinir oleh UPBJJ-UT, praktikum dilakukan di 
laboratorium yang memiliki peralatan yang memadai untuk melaksanakan praktikum 
sesuai Buku Materi Pokok Praktikum. Tempat praktikum dilakukan di mitra Perguruan 
Tinggi atau Sekolah yang direkomendasi oleh UPBJJ-UT. UPBJJ-UT pelaksana 
praktikum menyediakan instruktur yang akan membimbing pelaksanaan praktikum 
mahasiswa secara tatap muka atau webinar. 

f. Mahasiswa yang meregistrasi matakuliah Praktikum harus menghubungi UPBJJ-UT 
setempat untuk mendapatkan persetujuan tempat pelaksanaan praktikum dan 
pembimbingannya. UPBJJ-UT setempat mengkoordinir kegiatan pelaksanaan 
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praktikum termasuk mengumpulkan mahasiswanya serta kemungkinan koordinasi 
dengan lintas UPBJJ-UT. 

g. Proses pelaksanaan praktikum dituangkan dalam Lembar Kerja Praktikum (LKP) yang 
terdiri dari: judul, tujuan, alat bahan, langkah kerja, hasil pengamatan. LKP dilengkapi 
dengan bukti foto dan video pelaksanaan praktikum (sekitar 3 menit per percobaan ). 
Video di upload https://lms.ut.ac.id . Laporan proses pelaksanaan praktikum di upload 
ke https://lms.ut.ac.id.  

h. Instruktur mendapat ID instruktur dari UPBJJ-UT untuk dapat akses membimbing, 
membuka laporan kerja mahasiswa dan membuka video yang dibuat mahasiswa. 
Instruktur memberikan umpan balik terhadap setiap LKP per modul, menilainya. Untuk 
mahasiswa yang registrasi praktikum 2020.2 entry pemberian feedback dan entry nilai 
dilakukan  https://lms.ut.ac.id. Setelah selesai keseluruhan proses bimbingan, instruktur 
mengentry nilai rerata proses pelaksanaan praktikum untuk setiap mahasiswa ke sistem 
praktik.ut.ac.id (Lihat Lapiran 12) 

i. LKP yang sudah terisi lengkap digabung menjadi Laporan Praktikum. Sistematika 
Laporan serta aspek dan bobot penilaian juga ada di Lampiran 11. Laporan tersebut 
diunggah ke https://praktik.ut.ac.id. Laporan praktikum disusun dengan tulis tangan asli 
(bukan fotokopi) atau tidak diketik dengan menggunakan Ms Word dengan format 
terlampir di Lampiran 11. Laporan tersebut di scan dan di kirim ke 
https://praktik.ut.ac.id.  

j. Setelah selesai pelaksanaan bimbingan praktikum, instruktur mengupload daftar hadir 
mahasiswa, catatan pertemuan praktikum, RAT, SAT, rekap nilai proses praktikum 
yang didownload dari hasil entry pada lms.ut.ac.id (untuk mahasiswa 2020.2) dan rekap 
nilai seperti pada Lampiran 12 (untuk mahasiswa sebelum masa registrasi 2020.2) serta 
kelengkapan berkas praktikum lainnya di https://praktik.ut.ac.id 

k. Pemeriksa menilai Laporan praktikum pada https://praktik.ut.ac.id (lihat Lampiran 11 

dan 13).  
l. UPBJJ memvalidasi penilaian dan pelaksanaan aktivitas praktikum dalam 

https://praktik.ut.ac.id. Hal yang harus divalidasi adalah sebagai berikut. 
- Untuk percobaan bimbingan tutor ada penilaian proses maupun hasil praktikum 

(laporan praktikum) 
- Nilai akhir mata kuliah praktikum = 70% nilai laporan dan  30% nilai proses 

(LKP+video/foto) 
m. Program studi (Prodi) memonitor hasil validasi dari UPBJJ-UT (catatan: Prodi tidak 

menentukan perolehan nilai akhir). 
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Lampiran 1. Format Laporan PKM/PKP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMA MAHASISWA 

NIM 

LAPORAN 

PEMANTAPAN KEMAMPUAN … (KODE MK) 

PROGRAM STUDI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UPBJJ-UNIVERSITAS TERBUKA ……………….. 

TAHUN…… 

(JUDUL) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR PENGESAHAN 

(JUDUL) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Supervisor 1 

(………………) 

NIP 

Mahasiswa 

(……………) 

NIM 

…………, Tanggal Bulan Tahun 
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LEMBAR PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Pemantapan Kemampuan ….. 
(PK…) yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari 
Program Studi Pendidikan …………… Universitas Terbuka merupakan hasil karya 
sendiri. 

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Laporan PK.. yang saya kutip dari hasil 
karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan 
etika penulisan ilmiah 

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Laporan PK.. ini bukan hasil 
karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia 
menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lain 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

                               …….,…..…………20… 

 

 

 

Materai 6000 

Mahasiswa 

NIM 
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SISTEMATIKA LAPORAN PKP SEMESTER 2020/21.1 (2020.2) 
 
HALAMAN JUDUL 
 Singkat dan padat,  
 Menggambarkan upaya untuk perbaikan pembelajaran  
 Merupakan tindakan yang paling penting dalam upaya perbaikan pembelajaran. 
 Contoh Peningkatan kemampuan mewarnai gambar pada anak kelompok B melalui 

penggunaan bahan alam di TK Bunda 
  

KATA PENGANTAR 
 
Berisi ucapan terima kasih dan pernyataan ketidaksempurnaan laporan 
 
Lembar Pengesahan  
Berisi Judul, tanda tangan mahasiswa dan Pembimbing (Supervisor 1) 
 
Lembar Pernyataan Anti Plagiat 
Berupa lembar pernyataan Sesuai Format (terlampir) yang ditanda tangani mahasiswa di atas 
materi Rp.6000,00 
 
Daftar Isi 
Sesuai dengan Isi Laporan yang dibuat Mahasiswa 
 
I.      PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 
 Alasan dilakukannya penelitian tindakan kelas   
 berisi tentang masalah yang sudah diidentifikasi di kelasnya  
 berisi analisis masalah yang dipilihnya (penyebab dari timbulnya masalah) secara 

singkat dan jelas 
 

B. PERUMUSAN MASALAH 
 Masalah yang dirumuskan adalah masalah penelitian yang akan dipecahkan 

melalui PTK.  
 Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya 

 
C. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan penelitian atau sering juga disebut pertanyaan penelitian merupakan 
sesuatu yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. 

 Manfaat Penelitian  
 Manfaat sumbangan hasil penelitian bagi guru sebagai peneliti, institusi dan 

pendidikan secara umum 
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II.    KAJIAN PUSTAKA 

 Landasan dalam merencanakan/melaksanakan tindakan perbaikan dan menjadi rujukan 
dalam membahas hasil penelitian.  

 Teori atau konsep yang sudah disinggung dalam latar belakang, menambah konsep lain 
yang relevan dan memperkuat teori yang sudah diungkapkan.  

 Terkait dengan masalah yang dirumuskan. 
 
III.   PELAKSANAAN PERBAIKAN 

 
A. SUBJEK PENELITIAN  

- lokasi; nama sekolah, kelas tempatnya mengajar, tema, waktu  
- Waktu pelaksanaan (tuliskan waktu saat perencanaan akan diterapkan meskipun 

tidak akan diterapkan). Rentang waktu untuk masing-masing siklus sesuai dengan 
jadwal kegiatan  di sekolah)   

 
B. DESKRIPSI PER SIKLUS 

1. Perencanaan  
Menjelaskan tentang Rencana kegiatan (menjelaskan tentang rencana kegiatan 
yang terdapat dalam Rancangan Siklus 1 dan 2) dan definisi setiap kegiatannya. 
Menyajikan Tabel rencana Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan satu Siklus 
untuk siklus 1 dan siklus 2. 

  
2. Pelaksanaan 

Menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran, yaitu tentang 
kapan dan bagaimana proses pelaksanaan pembelajarannya 

 
3. Pengamatan  

Menjelaskan cara pengamatan yang akan dilakukan oleh guru terkait pelaksanaan 
perbaikan pembelajarannya dan bagaimana guru melakukan analisis terhadap 
hasil pengamatan tersebut  

 
4. Refleksi 

Menjelaskan bagaimana cara guru melakukan refleksi terhadap perencanaan 
pembelajaran yang dilakukannya, apa alat yang digunakan untuk refleksi dan 
bagaimana menggunakannya 

 
 
IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A.   PELAKSANAAN SIKLUS 
1. Menjelaskan tentang Skenario perbaikan yang dibuatnya (Hari pertama siklus 1 

dan hari terakhir siklus 2) 
2. Menjelaskan pelaksanaan  simulasi perbaikan pembelajaran yang dilakukannya 

(RPPH hari pertama siklus 1 dan RPPH Hari terakhir siklus2) 
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B. PEMBAHASAN DARI SETIAP SIKLUS 
Menjelaskan temuan dalam pelaksanaan simulasi yang dilakukannya berupa kelebihan 
dan kelemahannya selama pelaksanaan simulasi  

 
III.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. KESIMPULAN  
Menjelaskan kelebihan dan kelemahan rancangan pembelajaran yang telah disusunnya 
berdasarkan hasil simulasi yang dilakukannya 

 
B. SARAN 

1. Menjelaskan rekomendasi yang dibuat berdasarkan kesimpulan ,  
2. Menjelaskan  saran yang perlu   diperhatikan untuk ditindaklanjuti 

 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Berisi daftar rujukan yang digunakan mahasiswa dalam penulisan laporan ini 
 
LAMPIRAN 
 
1. Rancangan satu siklus (R1S) untuk siklus 1 dan siklus 2 
2. RPPH/RPP Hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2  
3. Skenario Perbaikan Pembelajaran Hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2 
4. Lembar Refleksi Hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2 
5. Jurnal Pembimbingan PKP (Sejak awal mengikuti PKP hingga Laporan diunggah ke dalam 

aplikasi). 
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SISTEMATIKA LAPORAN PKM SEMESTER 2020/21 (2020.2) 
 

HALAMAN JUDUL 
 Singkat dan padat  

 
BAB I.   PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

1. Alasan dilakukannya PKM   
2. Kegiatan yang dilakukan dalam PKM  

 
B. Tujuan Mengikuti PKM 

Menjelaskan tujuan mahasiswa mengikuti PKM  
 
C. Manfaat Mengikuti PKM 

Menjelaskan manfaat mengikuti PKM yang didapat mahasiswa 
 
BAB II. TEMUAN DALAM ANALISIS VIDEO PEMBELAJARAN 

 
A. Video Pembelajaran 1 

1. Judul Video 
Menyebutkan Judul Video yang dianalisisnya 
Menyebutkan alamat sumber video tersebut 

2. Ringkasan isi Video 
 Menjelaskan identitas Video (nama tokoh, nama sekolah, nama penulis, 

sutradara/Pengembang video) 
 Menjelaskan sinopsis atau ringkasan Video yang berupa isi proses 

pembelajarannya 
3. Kelemahan Pembelajaran dalam Video 

Menuliskan kelemahan-kelemahan guru  yang ditemukan dalam video pembelajaran  
4. Kelebihan Pembelajaran dalam Video 

Menuliskan kelebihan-kelebihan guru yang ditemukan dalam video pembelajaran 
5. Hal unik yang terdapat dalam Pembelajaran Video 

Menuliskan hal unik yang ditemukan dalam video pembelajaran 
6. Rencana pembelajaran yang an dilakukan 

Menuliskan rencana perbaikan pembelajaran Berdasarkan kelebihan dan kelemahan 
yang ditemukan dalam video pembelajaran dan rencana ini harus tertuang detil dalam 
RPPH/RPP 1 dan 2. 
 

B. Video pembelajaran 2 
1. Judul Video 

Menyebutkan Judul Video yang dianalisisnya 
Menyebutkan alamat sumber video tersebut 
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2. Ringkasan isi Video 

 Menjelaskan identitas Video (nama tokoh, nama sekolah, nama penulis, 
sutradara/Pengembang video) 

 Menjelaskan sinopsis atau ringkasan Video yang berupa isi proses 
pembelajarannya 

3. Kelemahan Pembelajaran dalam Video 
Menuliskan kelemahan-kelemahan guru yang ditemukan dalam video pembelajaran  

4. Kelebihan Pembelajaran dalam Video 
Menuliskan kelebihan-kelebihan guru yang ditemukan dalam video pembelajaran 

5. Hal unik yang terdapat dalam Pembelajaran Video 
Menuliskan hal unik yang ditemukan dalam video pembelajaran 

6. Rencana Perbaikan yang dapat dilakukan 
Menuliskan rencana perbaikan pembelajaran Berdasarkan kelebihan dan kelemahan 
yang ditemukan dalam video pembelajaran dan rencana ini harus tertuang detil dalam 
RPPH/RPP 1 dan 2. 

 
C. Video Ujian Praktek Mengajar (Simulasi Pembelajaran) 

1. Identitas Video Simulasi pembelajaran 
Menjelaskan judul video, tema/mata pelajaran, kelas, dan waktu pembelajaran  

2. Ringkasan isi video simulasi pembelajaran 
Menjelaskan ringkasan proses pembelajaran yang terdapat dalam video simulasi 
(meliputi kegiatan pembukaan, inti dan penutup) 

3. Keterampilan Dasar Mengajar yang Diterapkan 
Menjelaskan Keterampilan Dasar Mengajar yang dipraktekkan dalam video simulasi 
pembelajaran (seperti media, strategi pembelajaran/pemberian penguatan dan 
motivasi, serta evaluasi) yang digunakan dalam video simulasi pembelajaran 

 
BAB III.   KESIMPULAN 

 
A. Secara umum kelemahan video pembelajaran  

Menuliskan rangkuman kelemahan dari video 1 dan Video 2 
B. Secara umum kelebihan video pembelajaran 

Menuliskan rangkuman kelebihan dari video 1 dan Video 2 
C. Secara umum penyebab kelebihan dan kelemahan 

Menuliskan penyebab kelebihan dan kelemahan guru dari Video 1 dan Video 2 
D. Secara umum rencana dan simulasi pembelajaran dilakukan 

Menuliskan rangkuman rencana perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan dari Video 1 
dan Video 2 serta menuliskan simulasi pembelajaran yang dilakukan atas dasar rencana 
perbaikan yang dirumuskan. 
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Lampiran 2 

 
LEMBAR OBSERVASI SIMULASI PKM/PKP 

 

NAMA MAHASISWA   : 
NIM      : 
MATAPELAJARAN/TEMA   : 
KELOMPOK/KELAS   : 
TUJUAN PEMBELAJARAN  : 1. 
                                                           2.  

     dst.  
MENGACU PADA RPPH/RPP KE  : 1 /2 / 3 / 4  (pilih salah satu)  
TEMPAT MAHASISWA MENGAJAR : 
TEMPAT BEKERJA PENDAMPING : 
UPBJJ-UT             : 
 

ASPEK YANG DIAMATI 

KESESUAIAN 

DENGAN RPP* 
SARAN/HASIL 

DISKUSI/REFLEKSI 

 SESUAI 
TIDAK 

SESUAI 

A.  KEGIATAN 

PENDAHULUAN/AWAL 

  A.  KEGIATAN 

PENDAHULUAN/AWAL 

1. Memotivasi    
2. Memberi acuan   
3. Melakukan apersepsi   

B.  KEGIATAN INTI   B. KEGIATAN INTI 

1. Penjelasan 
konsep/materi/contoh/ilust
rasi 

   

2. Pemberian penguatan   
3. Penggunaan media   
4. Pemberian tugas/latihan   
5. Umpan balik   

C. KEGIATAN PENUTUP   C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Meringkas/Merangkum    
2. Evaluasi   
3. Pemberian tugas   

 

PENAMPILAN YANG 

DIAMATI 

KEPANTASAN 
SARAN/ HASIL 

DISKUSI/REFLEKSI PANTAS 
TIDAK 

PANTAS 

1. Pakaian yang dikenakan     
2. Alas kaki yang digunakan    
3. Ekspresi / mimik wajah    
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PENAMPILAN YANG 

DIAMATI 

KEPANTASAN 
SARAN/ HASIL 

DISKUSI/REFLEKSI PANTAS 
TIDAK 

PANTAS 

4. Sikap/gerak tubuh saat berdiri    
5. Bahasa yang digunakan    
           …………..,………………….. 
Pendamping,        Mahasiswa 

 

 

 

Nama ……………………      Nama ………………. 
         NIM…………………. 
1. Foto kegiatan awal 
2. Foto kegiatan inti 
3. Foto kegiatan penutup 
4. Foto aktivitas diskusi bersama pendamping 
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Lampiran 3. Petunjuk Pengisian: 
 

LEMBAR REFLEKSI SIMULASI PKM 
 
Mahasiswa menuliskan uraian di setiap sub judul berdasarkan hasil diskusi bersama Pendamping 
Simulasi atau sesudah Simulasi Mandiri 
1. Jelaskan kelemahan saat simulasi pembelajaran yang teridentifikasi setelah proses diskusi 

bersama Pendamping Simulasi atau sesudah Simulasi Mandiri 
2. Jelaskan kelebihan saat simulasi pembelajaran yang teridentifikasi setelah proses diskusi 

bersama Pendamping Simulasi atau sesudah Simulasi Mandiri 
3. Jelaskan hal unik atau tidak biasa pada saat simulasi pembelajaran berlangsung, dan mengapa 
4. Jelaskan upaya perbaikan pembelajaran yang dapat atau akan dilakukan untuk meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran 
 

PETUNJUK KERJA SIMULASI KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR BERSAMA 

DENGAN PENDAMPING DAN SIMULASI MANDIRI 

(DILAKUKAN PADA KEGIATAN MANDIRI) 

 

Tugas Mahasiswa: 

1. Mencari dan meminta bantuan Pendamping Simulasi dari orang-orang yang berprofesi 
sebagai guru (PAUD/SD/SMP/SMA yang sederajat) yang ada di sekitar domisili mahasiswa; 

2. Menyepakati jadwal dan tempat Simulasi Keterampilan Dasar Mengajar; 
3. Memberikan LEMBAR PENGAMATAN SIMULASI dan RENCANA 

PEMBELAJARAN yang dipilih untuk simulasi agar dipelajari oleh Pendamping Simulasi; 
4. Mahasiswa melakukan kegiatan Simulasi (pertama dan kedua) didampingi Pendamping 

maksimum 10 menit, dan sesudahnya langsung mendiskusikan hasil simulasi mahasiswa; 
5. Mahasiswa mengisi Lembar Refleksi berdasarkan masukan/hasil diskusi dengan Pengamat 

dan setelah melakukan Simulasi Mandiri; 
6. Simulasi Mandiri yang ketiga, mahasiswa melakukan simulasi tanpa Pendamping. Mahasiswa 

merekam jalannya simulasi dalam bentuk video (apabila tidak memungkinkan bisa di foto). 
Rekaman video maksimum 5 menit. Setelah Simulasi Mandiri ketiga, mahasiswa harus 
mengisi Lembar Refleksi Simulasi Mahasiswa.  

7. Mahasiswa menggandakan atau membuat 2 buah copy dari Lembar Pengamatan Simulasi 
Pembelajaran yang sudah diisi (Simulasi pertama dan kedua) serta Lembar Refleksi Simulasi 
yang sudah terisi (mulai Simulasi pertama hingga ketiga) beserta foto-foto kegiatan Simulasi. 
Satu berkas diserahkan ke Tutor, dan yang satu berkas lagi disimpan sebagai bahan membuat 
Laporan Akhir PKM 

 
Tugas Pendamping Simulasi: 

1. Mendampingi mahasiswa dalam kegiatan Simulasi Keterampilan Dasar Mengajar dengan 
mengisi Lembar Pengamatan Simulasi 

2. Mengambil beberapa foto kegiatan simulasi mahasiswa 
3. Melakukan diskusi bersama mahasiswa untuk memberikan masukan untuk peningkatan 

Keterampilan Dasar Mengajar mahasiswa 
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Lampiran 4. 

ALAT PENILAIAN LAPORAN PKM 
 

Nama Mahasiswa     : 
NIM                          : 
UPBJJ-ut                       : 

 
Pedoman Penskoran Laporan PKM  

 
Deskriptor Rincian 

Skor 

Skor 

Maksimal 

BAB I PENDAHULUAN  20 
A. Latar belakang  

- Mencantumkan alasan dilakukannya PKM   
- Menjelaskan kegiatan yang dilakukan dalam PKM  

5 
5 

B. Tujuan PKM  
Menjelaskan tujuan mahasiswa mengikuti PKM  5 

C. Manfaat PKM  
Menjelaskan manfaat mengikuti PKM yang didapat mahasiswa 5 

BAB II TEMUAN DALAM ANALISIS VIDEO PEMBELAJARAN  26 
A. Video Pembelajaran 1  

1. Judul Video  
- Menyebutkan Judul Video yang dianalisisnya 
- Menyebutkan alamat sumber video tersebut 

1 
2 

2. Ringkasan isi Video  
- Menjelaskan identitas Video  dengan lengkap (nama tokoh, 

nama sekolah, nama penulis, sutradara/ Pengembang video) 
- Menjelaskan sinopsis atau ringkasan Video yang berupa isi 

proses pembelajarannya 

3 
 

4 
 

3. Kelemahan Pembelajaran dalam Video  
Menuliskan kelemahan-kelemahan guru  yang ditemukan dalam 
video pembelajaran  

4 

4. Kelebihan Pembelajaran dalam Video  
Menuliskan kelebihan-kelebihan guru yang ditemukan dalam 
video pembelajaran 

4 

5. Hal unik yang terdapat dalam Pembelajaran Video  
Menuliskan hal unik  yang ditemukan dalam video 
pembelajaran 

4 

6. Rencana Perbaikan yang dapat dilakukan  
Menuliskan rencana perbaikan pembelajaran Berdasarkan 
kelebihan dan kelemahan yang ditemukan dalam video 
pembelajaran 

4 

B. Video Pembelajaran 2  26 
1. Judul Video 2  

Menyebutkan Judul Video yang dianalisisnya 
Menyebutkan alamat sumber video tersebut 

1 
2 

2. Ringkasan isi Video  
- Menjelaskan identitas Video  dengan lengkap (nama 3 
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Deskriptor Rincian 

Skor 

Skor 

Maksimal 

tokoh, nama sekolah, nama penulis, sutradara/ 
Pengembang video) 

- Menjelaskan sinopsis atau ringkasan Video yang berupa isi 
proses pembelajarannya 

 
 

4 
 

3. Kelemahan Pembelajaran dalam Video  
Menuliskan kelemahan-kelemahan guru  yang ditemukan dalam 
video pembelajaran  

4 

4. Kelebihan Pembelajaran dalam Video  
Menuliskan kelebihan-kelebihan guru yang ditemukan dalam 
video pembelajaran 

4 

5. Hal unik yang terdapat dalam Pembelajaran Video  
Menuliskan hal unik  yang ditemukan dalam video 
pembelajaran 

4 

6. Rencana Perbaikan yang dapat dilakukan  
Menuliskan rencana perbaikan pembelajaran Berdasarkan 
kelebihan dan kelemahan yang ditemukan dalam video 
pembelajaran 

4 

C. Video Praktek Mengajar (Simulasi Pembelajaran)  12 
1. Identitas Video Simulasi pembelajaran  

Menjelaskan judul video, tema/mata pelajaran, kelas, dan waktu 
pembelajaran  

3 

2. Ringkasan isi video simulasi pembelajaran  
Menjelaskan ringkasan proses pembelajaran yang terdapat 
dalam video simulasi (meliputi kegiatan pembukaan, inti dan 
penutup) 

5 

3. Keterampilan Dasar Mengajar yang ditampilkan (seperti media 
yang digunakan, strategi pemberian penguatan dan motivasi 
siswa, serta evaluasi) 

4 

  
BAB III KESIMPULAN  16 
A. Secara umum Kelemahan Video Pembelajaran   

Menuliskan rangkuman kelemahan dari video 1 dan Video 2 4 
B. Secara umum Kelebihan Video Pembelajaran  

Menuliskan rangkuman Kelebihan dari video 1 dan Video 2 4 
C. Secara umum Penyebab Kelebihan dan kelemahan  

Menuliskan penyebab kelemahan guru dari Video 1 dan Video 2 4 
D. Secara umum Perbaikan yang akan dilakukan  

Menuliskan rangkuman rencana perbaikan yang akan dilakukan 
berdasarkan dari Video 1 dan Video 2 

4 

Total Skor 100 
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Lampiran 5.   

ALAT PENILAIAN SIMULASI PKP 
 

NAMA 
MAHASISWA 

: 
MATA 
PELAJARAN/TEMA 

: 

NIM : 
WAKTU  
(JAM) 

: 

TEMPAT 
MENGAJAR 

: HARI, TANGGAL : 

KELAS : UPBJJ-UT : 
 
 

A. Alat Penilaian Simulasi PKP 1 (APS-PKP 1)-Lembar Penilaian Simulasi 

Merencanakan Perbaikan  Pembelajaran  

 
Petunjuk: Baca dengan cermat rencana perbaikan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru / 
mahasiswa ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 
tersebut dengan menggunakan butir penilaian di bawah ini. 
 
No Deskripsi Skor 

1 2 3 4 5 
1.  Menentukan bahan perbaikan pembelajaran dan merumuskan       

Tujuan/ Indikator perbaikan pembelajaran 
     

2.  Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, menentukan tema, 
media 
(alat bantu pembelajaran) dan sumber belajar 

     

3.  Merencanakan skenario perbaikan pembelajaran      
4.  Merancang pengolahan kelas perbaikan pembelajaran      
5.  Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat Penilaian 

perbaikan pembelajaran 
     

6.  Tampilan dokumen rencana perbaikan pembelajaran      
 Rerata (jumlah skor dibagi 6)   
 
 
B.  Alat Penilaian Simulasi PKP 2 (APS-PKP 2)-Lembar Penilaian Simulasi 

Melaksanakan Perbaikan Pembelajaran 

 
Petunjuk: Amatilah dengan cermat video pembelajaran. Pusatkanlah perhatian Anda pada 
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran serta dampaknya pada diri siswa. Nilailah 
kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian berikut 

 
No Deskripsi Skor 

1 2 3 4 5 
1.  Mengelola ruang dan fasilitas belajar      
2.  Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran      
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3.  Mengelola interaksi kelas      
4.  Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 
     

5.  Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam perbaikan 
Pembelajaran mata pelajaran  

     

6.  Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar      
7.  Kesan umum pelaksanaan pembelajaran       

 Rerata (jumlah skor dibagi 7)   
 

Penggabungan APS PKP1 + APS PKP2 = (1 x APS PKP1 + 2 x APS PKP2)/3 x 100/5 
   

 
 
 
 

 

 

 

Mengetahui  
Ka.UPBJJ-UT, 
 
 
………………………………….. 
NIP. …………………………… 
 

…………………………, ………..……. 20 … 
Penilai, 
 
 
………………………………….. 
NIP. …………………………… 
No. HP. …………………… 
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Lampiran 6. 

 

JURNAL PEMBIMBINGAN PKP -SEMESTER 2020/21 (2020.2)   

(DIBUAT OLEH MAHASISWA) 
Nama mahasiswa   : 
NIM     : 
Tempat Mengajar   :  
Judul Perbaikan Pembelajaran :  
 
No. Hari/Tanggal Kegiatan 

pembimbingan 

Hasil/Komentar Tindak 

Lanjut 

Bukti 

Pembimbingan 

1.  Senin/ 24 
Agustus 2020 
(CONTOH 

PENGISIAN)  

Konsultasi Hasil 
tentang 
Identifikasi 
masalah yang 
ditemukan 
(Melalui WA) 

Identifikasi 
harus diuraikan 
masalah yang 
dihadapi dan 
harus lebih dari 
satu 

Memperbaiki 
identifikasi 
masalah yang 
ditemukan  

Screenshoot/Foto 
percakapan dalam 
WA (Mahasiswa 
harus memasukkan 
screenshoot 
percakapan yang 
dilakukannya 
dengan 
pembimbing/ 
Supervisor 1) 

2.       
3.       
4.       
5.  Dst      
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Lampiran 7. 

 

FORMAT REFLEKSI AWAL UNTUK MENEMUKAN MASALAH  DALAM PKP 

(CONTOH) 

No. Hari/Tanggal Identifikasi Masalah  Penyebab Rencana Solusi 

1.      
2.      
3.      
4.  Dan seterusnya    

 
Masalah yang 

dipilih 

Penyebab Alasan pemilihan 

masalah 

Rencana Solusi 

 

 

 

   

 

Rumusan Masalah Tujuan Perbaikan Pembelajaran 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR DISEMINASI RANCANGAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN 

(ditulis secara kelompok 3 mahasiswa) 

 
 
 
I. MANFAAT DARI RANCANGAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN YANG DIPILIH 
 
 
 
II. STRATEGI YANG DIPILIH UNTUK MELAKSANAKAN DISEMINASI 
 
 
 
III. PRODUK/HASIL/TARGET YANG INGIN/DICITA-CITAKAN DICAPAI 
 
 
 
 
DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN DISEMINASI/SOSIALISASI 
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Lampiran 9. DAFTAR DAN JADWAL KEGIATAN PRAKTIKUM IPA DI SD 

 

 6 dari 10 praktikum wajib dilaksanakan dengan menggunakan 6 kali bimbingan melalui 
Tuweb, sementara 4 sisanya dibimbing secara tatap muka 

 4 praktikum mandiri (2 praktikum biologi dan 2 praktikum fisika) dipilih dari 14 praktikum 
mandiri yang tersedia 

 
 

DAftar dan  Jadwal Kegiatan Praktikum IPA di SD 

 

Modul 
Kegiatan 

Praktikum 
Judul Percobaan Jenis Percobaan 

Waktu unggah 
laporan oleh 
mahasiswa 

dan penilaian 
oleh Tutor 

1. Makhluk 
Hidup 

KP 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup (Gerak pada 
Tumbuhan) 

Bimbingan 
Tuweb Kesatu  

Minggu ke-3 

KP 2 Simbiosis Mandiri 
KP 3 Pertumbuhan, Perkembangan dan 

Perkembangbiakan Makhluk hidup: 
Pertumbuhan dan perkembangan 
tumbuhan 
Pertumbuhan dan perkembangan hewan 

Bimbingan 
Tuweb Kedua 

2. Makhluk 
Hidup dan 
Lingkungan-
nya 

KP 1 Ekosistem (ekosistem darat) Bimbingan 
Tuweb Ketiga 

Minggu ke-5 
KP 2 Pencemaran Lingkungan (Pengaruh 

deterjen  pada perkecambahan) 

3. Makanan KP 1 Jenis zat dalam makanan Bimbingan 
Tuweb Keempat KP 2 Uji makanan (uji karbohidrat, uji 

lemak) 
KP 3 Pencernaan makanan Mandiri 

4. Mekanika KP 1 Gaya Mandiri Minggu ke-7 
KP 2 Gerak Tatap Muka I  
KP 3 Pesawat Sederhana Mandiri 

5. Kalor 
Perubahan 
Wujud Zat 
dan 
Perpindahan 
pada Suatu 
Zat 

KP 1 Perubahan Wujud Zat Mandiri 
KP 2 Perpindahan dan Pertukaran Panas pada 

suatu zat 
Mandiri 

KP 3 Perubahan panas pada suatu zat Mandiri 

6. Gelombang KP 1 Jenis dan Bentuk gelombang Tatap Muka I  
KP 2 Getaran dan bunyi Mandiri 
KP 3 Telinga Mandiri 

7. Optik KP 1 Sifat cahaya Tatap Muka II 
KP 2 Lensa cembung dan cermin cekung Tatap Muka II 
KP 3 Mata Mandiri 
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Modul 
Kegiatan 

Praktikum 
Judul Percobaan Jenis Percobaan 

Waktu unggah 
laporan oleh 
mahasiswa 

dan penilaian 
oleh Tutor 

8. 8. Listrik dan 
Magnet 

KP 1 Kelistrikan Bimbingan 
Tuweb5 

Minggu ke-8 

KP 2 Kemagnetan Mandiri 
9. 9.Bumi dan 

Alam Semesta 
KP 1 Udara dan batuan Mandiri 
KP 2 Alam semesta Mandiri 

Modul 1-9 Pembahasan dan Kesimpulan Umum Bimbingan 
Tuweb Keenam 
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Lampiran 10. Lembar Penilaian Proses dan Laporan Kegiatan Praktikum (LKP) 

 

a. Lembar Penilaian Proses dan LKP Minggu ketiga 

 

NAMA MAHASISWA  : ……………………………..…     
NIM    : …………………………….…. 
KODE/MATA KULIAH : ……………………………….. 
UPBJJ-UT   : ……………………………….. 
POKJAR (Jika relevan)  : ………………………………. 
MASA REGISTRASI  : .............................................. 

 

N

o. 
Judul percobaan 

Nilai Proses (Skala 1-4) 
Rata

-

Rata 

Nilai 

Pros

es 

(dlm 

skal

a 

100) 

Rata-

Rata 

Nilai 

Lapora

n 

Praktik

um 

(dlm 

skala 

100) 

Nila

i 

Akh

ir 

(70
% L 

+ 
30% 
P) 

A B C D E F G 

j

m

l 

1 Ciri-ciri Makhluk Hidup (Gerak 
pada Tumbuhan) 

                  

2 Pertumbuhan, Perkembangan, dan 
Perkembangbiakan Makhluk Hidup 
(1. Pertumbuhan dan perkembangan 
tumbuhan, 2. Pertumbuhan dan 
perkembangan hewan) 

                  

3 Praktikum Mandiri 3: 
........................................... 
..........................................................
.................. 

           

Skala penilaian proses: 1. Buruk, 2. Sedang, 3. Baik, 4. Baik Sekali 
 
            Tutor 

Mata kuliah Praktikum IPA di SD 
 
          
             

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

b. Lembar Penilaian Proses dan LKP Minggu kelima 

NAMA MAHASISWA  : ……………………………..…     
NIM    : …………………………….…. 
KODE/MATA KULIAH : ……………………………….. 

Aspek yang dinilai dalam proses bimbingan

A. Kesiapan mahasiswa  

B. Kemampuan dalam improvisasi percobaan (bila 

diperlukan). 

C. Keterampilan dalam melakukan percobaan.

D. Ketelitian dalam melakukan pengamatan dan percobaan.

E. Ketepatan data hasil pengamatan 

F. Kerja sama dalam kelompok 

G. Kebersihan, kerapian dan keamanan

 

Aspek yang dinilai dalam proses bimbingan praktikum:

A. Kesiapan mahasiswa  

B. Kemampuan dalam improvisasi percobaan (bila 

diperlukan). 

C. Keterampilan dalam melakukan percobaan.

D. Ketelitian dalam melakukan pengamatan dan perc

E. Ketepatan data hasil pengamatan  

F. Kerja sama dalam kelompok 

G. Kebersihan, kerapian dan keamanan kerja.
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UPBJJ-UT   : ……………………………….. 
POKJAR (Jika relevan)  : ………………………………. 
MASA REGISTRASI  : .............................................. 
 

N

o 
Judul Percobaan 

Nilai Proses (Skala 1-4) Rata

-

Rata 

Nilai 

Pros

es 

(dlm 

skal

a 

100) 

Rata-

Rata 

Nilai 

Lapora

n 

Praktik

um 

(dlm 

skala 

100) 

Nila

i 

Akh

ir 

 

A B C D E F G 

j

ml 

1 Ekosistem (Ekosistem Darat)                  70% 
L + 
30% 
P 

2 Pencemaran Lingkungan (Pengaruh 
deterjen pada Perkecambahan) 

                 

3 Uji Makanan (uji Karbohidrat, Uji 
lemak) 

                 

4 Praktikum Mandiri2: 
..........................................................
.................. 
..........................................................
................ 

Tidak ada nilai proses  100
% L 

Skala penilaian proses: 1. Buruk, 2. Sedang, 3. Baik, 4. Baik Sekali 
            Tutor 

Mata kuliah Praktikum IPA di SD 
 
 
          
             

 (……………………) 
.              
 NIP……………….. 
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c. Lembar Penilaian Proses  dan LKP Minggu ketujuh 

 
NAMA MAHASISWA  : ……………………………..…     
NIM    : …………………………….…. 
KODE/MATA KULIAH : ……………………………….. 
UPBJJ-UT   : ……………………………….. 
POKJAR (Jika relevan)  : ………………………………. 
MASA REGISTRASI  : .............................................. 

Skala penilaian proses: 1. Buruk, 2. Sedang, 3. Baik, 4. Baik Sekali 
            Tutor 

Mata kuliah Praktikum IPA di SD 
 
 
          
             

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

d. Lembar Penilaian Proses dan LKP Minggu kedelapan 

NAMA MAHASISWA  : ……………………………..…     
NIM    : …………………………….…. 
KODE/MATA KULIAH : ……………………………….. 
UPBJJ-UT   : ……………………………….. 
POKJAR (Jika relevan)  : ………………………………. 
MASA REGISTRASI  : .............................................. 
 
 

No Judul Percobaan 

Nilai Proses (Skala 1-4) Rata-

Rata 

Nilai 

Proses 

(dlm 

skala 

100) 

Rata-Rata 

Nilai 

Laporan 

Praktikum 

(dlm skala 

100) 

Nilai

Akhir
A B C D E F G jmh 

1 Gerak                  70% 
L + 
3
P

2 Jenis dan Bentuk Gelombang                  

3 Sifat Cahaya                  

4 Lensa Cembung dan Cermin Cekung                  

5 Praktikum Mandiri 3 : 
............................................................................ 
.......................................................................... 

Tidak ada nilai proses  10
L

No Judul Percobaan Nilai Proses (Skala 1-4) Rata- Rata-Rata 

Aspek yang dinilai dalam proses bimbingan praktikum:

A. Kesiapan mahasiswa  

B. Kemampuan dalam improvisasi percobaan (bila 

diperlukan). 

C. Keterampilan dalam melakukan percobaan.

D. Ketelitian dalam melakukan peng

percobaan. 

E. Ketepatan data hasil pengamatan  

F. Kerja sama dalam kelompok 

G. Kebersihan, kerapian dan keamanan kerja.

 

Aspek yang dinilai dalam proses bimbingan praktikum:

A. Kesiapan mahasiswa  

B. Kemampuan dalam improvisasi percobaan (b

diperlukan). 

C. Keterampilan dalam melakukan percobaan.

D. Ketelitian dalam melakukan pengamatan dan 

percobaan. 

E. Ketepatan data hasil pengamatan 

F. Kerja sama dalam kelompok 

G. Kebersihan, kerapian dan keamanan kerja.

 



II-85 
 

S
k
a
l
a
 
p
e
n
i
l
a
i
a
n
 
p
r
o
s
e
s
:
 
1. Buruk, 2. Sedang, 3. Baik, 4. Baik Sekali 

            Tutor 
Mata kuliah Praktikum IPA di SD 

     
            

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

A B C D E F G jmh 

Rata 

Nilai 

Proses 

(dlm 

skala 

100) 

Nilai 

Laporan 

Praktikum 

(dlm sk

100)

1 Kelistrikan                  

2 Praktikum Mandiri 4 : 
............................................................................ 
.......................................................................... 

Tidak ada nilai proses  

No Semua Percobaan 

Nilai Proses (Skala 1-4) Rata-

Rata 

Nilai 

Proses 

(dlm 

skala 

100) 

Rata-Rata 

Nilai 

Laporan 

Praktikum 

(dlm skala 

100) 

Nilai 

Akhir 

 

A B C D E F G jmh 

Jumlah Rata-rata Semua 

Percobaan 
          70% L + 

30% P 
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e. Rekap Penilaian Proses dan Laporan  

 
UPBJJ-UT  : ………………………. 
Pokjar   : ………………………. 
Masa Registrasi  : ………………………. 

 

 

No NIM Nama 
Rerata Skala 0-100 Nilai Akhir 

(70% L + 30% P) Proses (P) Laporan  (L) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Rata-rata    
 

Menyetujui Ko. BBLBA 
 
 
 
................... 
NIP ............ 
 

..............., ....................... 20.... 
Pemeriksa 
 
 
............................ 
NIP...................... 
HP. ...................... 
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Lampiran 11. Template LKP (Laporan Kegiatan Praktikum) 

 
 

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIKUM 
(TULISKAN DISINI JUDUL PRAKTIKUM YANG DILAKUKAN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(TULISKAN DISINI NAMA MAHASISWA) 

(TULISKAN DISINI NIM MAHASISWA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPBJJ (TULISKAN UPBJJ MAHASISWA) 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 

TAHUN 2020 
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LEMBAR DATA 
 

DATA MAHASISWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama : ______________________________________ 
NIM/ID Lainnya : ______________________________________ 
Program Studi :   
Nama Sekolah : ______________________________________ 
 
 
 
 
DATA TUTOR (PGSD)/INSTRUKTUR (PGSM) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama(Gelar) : ______________________________________ 
Nip/Id Lainnya : ______________________________________ 
Instansi Asal :   
Nomor Hp : ______________________________________ 
Alamat Email : ______________________________________ 

FOTO 

FOTO 
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LEMBAR KESEDIAAN MELAKSANAKAN PRAKTIKUM 

SECARA TATAP MUKA 
 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama : ……………………………………….  
Mahasiswa/Tutor/Instruktur* : ……………………………………….  
Program Studi/Bidang Ilmu : ……………………………………….  
Nama Sekolah/Instansi : ……………………………………….  
Judul-judul praktikum : ……………………………………….  
  ……………………………………….  
  ……………………………………….  
  ……………………………………….  
*pilih salah satu 
 
dengan ini menyatakan bahwa saya melaksanakan praktikum dengan tanpa paksaan dari pihak 
mana pun, telah melaksanakan protokol Covid19 sesuai aturan yang berlaku dan tidak akan 
menuntut pihak mana pun dalam terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehubungan pelaksanaan 
kegiatan praktikum dimaksud secara tatap muka. 
 
Demikian lembar pernyataan kesediaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat 
dipergunakan dengan semestinya. 
 
 
Mengetahui,       Yang Membuat Pernyataan, 
PJB  BLBA UPBJJ-UT …… 
 
 
 
____________________________    __________________________ 
NIP. ________________________    NIP/NIM__________________ 
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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
 
 Nama Mahasiswa   : …………………………… 
 NIM     : …………………………… 
 Program Studi    : …………………………… 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Kegiatan Praktikum ini merupakan hasil karya saya 
sendiri dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika yang berlaku dalam keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menerima 
tindakan/sanksi yang diberikan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran 
akademik dalam karya saya ini atau ada klaim atas karya saya ini. 
 
 
        Kota, …….  …….  2020 
        Yang membuat pernyataan 
 
        (ttd) 
 
        Nama terang 
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SISTEMATIKA LAPORAN PRAKTIKUM IPA 

DAN SKOR PER KOMPONEN PENILAIAN 

 
 
LEMBAR DATA* 

 

LEMBAR KESEDIAAN* 

 
 
A. JUDUL PERCOBAAN 

B. TUJUAN PERCOBAAN (SKOR ≤ 2) 

C. ALAT DAN BAHAN (SKOR ≤ 2) 

D. LANDASAN TEORI (SKOR ≤ 10) 

E. PROSEDUR PERCOBAAN (SKOR ≤ 2) 

F. HASIL PENGAMATAN  (SKOR ≤ 30) 

G. PERTANYAAN-PERTANYAAN (SKOR ≤ 15) 

H. PEMBAHASAN (SKOR ≤ 15) 

I. KESIMPULAN (SKOR ≤ 15) 

J. DAFTAR PUSTAKA (SKOR ≤ 2) 

K. KESULITAN YANG DIALAMI: SARAN DAN MASUKAN (skor ≤ 2) 

L. FOTO/VIDEO PRAKTIKUM (SKOR ≤ 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Lembar data dan Lembar Kesediaan tidak perlu ada di setiap LKP. Kedua lembar tersebut 
hanya WAJIB ada di laporan seluruh praktikum/LKP. 
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FOTO/VIDEO PRAKTIKUM 

 
(Isikan foto-foto/link video berseri hasil praktikum minimal memuat 3 kegiatan yaitu 
pendahuluan, proses dan hasil. Untuk jumlah foto berseri boleh lebih dari 3) 
 

Tahap Awal / Pembukaan Deskripsi foto/video 

Proses Kegiatan  Deskripsi foto/video 

Tahap Akhir Deskripsi foto/video 
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Lampiran 12. Lembar Penilaian Proses 
 
NAMA MAHASISWA  : ……………………………..…     
NIM    : …………………………….…. 
KODE/MATA KULIAH : ……………………………….. 
UPBJJ-UT   : ……………………………….. 
MASA REGISTRASI  : .............................................. 
 
 
 
 
 
 

No Judul percobaan 
Nilai Proses (Skala 1-4) 

Rata-Rata 

(dlm skala 

100) A B C D E F G jml 

1                  

2                  

3                  

5                  

6           

7           

           

           

           

           

           

           

           

                  

                  

Dst.                  

Jumlah Rata-rata seluruh percobaan          

Skala penilaian proses: 1. Buruk, 2. Sedang, 3. Baik, 4. Baik Sekali 
        
        Instruktur Mata kuliah Praktikum 

...... 
 
 
          
             

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

Aspek yang dinilai dalam proses bimbingan 

praktikum: 

A. Kesiapan mahasiswa  

B. Kemampuan dalam improvisasi percobaan (bila 

diperlukan). 

C. Keterampilan dalam melakukan percobaan. 

D. Ketelitian dalam melakukan pengamatan dan 

percobaan. 

E. Ketepatan data hasil pengamatan  

F. Kerja sama dalam kelompok 

G. Kebersihan, kerapian dan keamanan kerja. 
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Lampiran 13. Lembar Penilaian Laporan, Rerata Nilai Proses, Nilai Akhir Praktikum  

 
UPBJJ      : ………………………. 
Masa Registrasi     : ……………………… 
 

No NIM Nama 

Percobaan Bimbingan dan Mandiri 
Rerata 

Skala 0-100 
Nilai Akhir 

(70% L + 30% 
P) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jml 

Laporan  
(L) 

Proses  
(P) 

                     

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
*Nilai Rerata Laporan dan Proses serta nilai akhir dalam skala 0-100 

Menyetujui PJB. BBLBA 
 
 
 
................... 
NIP ............ 
 

..............., ....................... 20.... 
Pemeriksa 
 
 
............................ 
NIP...................... 
HP. ...................... 
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D. Ringkasan 

 

Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa  
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor  
Upload mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 

tuweb) 
PGPAUD PAUD4304 PKM PGPAUD 6 kali Upload terdiri 

dari (tiga rumah: 
rumah 1 terdiri dari 
poin1-4, rumah 2 
terdiri dari poin 5, 
rumah 3 poin 6) 
1. praktik 1 
2. Praktik 2 
3. Praktik 3 
4. Praktik 4 
5. Ujian praktik 
6. Laporan 

6 kali feedback dan 
penilaian oleh 
tutor/supervisor 1 
terdiri dari tiga rumah: 
rumah 1 terdiri dari 
poin 1-4, rumah 2 
terdiri dari poin 5, 
rumah 3 poin 6) 
1. praktik 1 
2. Praktik 2 
3. Praktik 3 
4. Praktik 4 
5. Ujian praktik 
6. Laporan 

1 kali upload  mulai dari 
tugas, berkas ujian dan 
laporan 

1 kali entri oleh tutor  1 file pdf oleh tutor  

PGPAUD PAUD4501 PKP PGPAUD 4 kali Upload terdiri 
dari (dua rumah 
rumah 1 terdiri dari 
poin1-3, rumah 2 
terdiri dari poin 4) 
1. Praktik 1 
2. Praktik 2 
3. Praktik 3 
4. Laporan 

4 kali feedback dan 
penilaian terdiri dari 
(dua rumah rumah 1 
terdiri dari poin1-3, 
rumah 2 terdiri dari 
poin 4) oleh 
Tutor/Supervisor 1 
1. Praktik 1 
2. Praktik 2 
3. Praktik 3 
4. Laporan 

1 kali upload tugas praktik 
1-3 dan laporan 

2 orang 
1. Tutor/Supervisor 1 
2. Pemeriksa laporan 

1 berkas oleh 
tutor/supervisor 1 

PGPAUD PAUD4504/ 
PAUD4509  

Analisis 
Kegiatan 
Pengembangan 
Anak Usia Dini  

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Laporan 1 
2. Laporan 2 
3. Laporan 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Laporan 1 
2. Laporan 2 
3. Laporan 3 

1 kali terdiri dari 3 laporan 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa  
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor  
Upload mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 

tuweb) 
PGPAUD PAUD4101  Metode 

Pengembangan 
Kognitif 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 

PGPAUD PAUD4102  Metode 
Pengembangan 
Moral dan Nilai 
Agama 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 

PGPAUD PAUD4103  Metode 
Pengembangan 
Sosial 
Emosional 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 

PGPAUD PAUD4106  Metode 
Pengembangan 
Bahasa 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 

PGPAUD PAUD4201   Bermain dan 
Permainan 
Anak 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 

PGPAUD PAUD4202  Metode 
Pengembangan 
Fisik 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa  
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor  
Upload mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 

tuweb) 
PGPAUD PAUD4204  Media dan 

Sumber Belajar 
TK 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 

PGPAUD PAUD4206  Metode 
Pengembangan 
Seni 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 

PGPAUD PAUD4208  Penanganan 
Anak 
Berkelainan 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 

PGPAUD PAUD4302  Pembelajaran 
Terpadu 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 

PGPAUD PAUD4401  Metode 
Pengembangan 
Perilaku & KD 
AUD 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 

PGPAUD PAUD4402  Keterampilan 
Musik dan Tari 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali oleh tutor 1 pdf oleh tutor 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa  
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor  
Upload mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 

tuweb) 
PGSD PDGK4209 PKM PGSD 8 kali Upload (tiga  

rumah, rumah 1 
poin 1-6, rumah 2 
ujian praktik, rumah 
3 laporan PKM) 
1. Tugas Praktik 1 
2. Tugas Praktik2 
3. Tugas Praktik 3 
4. Tugas Praktik 4 
5. Tugas Praktik 5 
6. Tugas Praktik 6 
7. Ujian Praktik  
8. Laporan PKM 

8 kali umpan balik dan 
penilaian oleh 
supervisor tiga  
rumah, rumah 1 poin 
1-6, rumah 2 ujian 
praktik, rumah 3 
laporan PKM) 
1. Tugas Praktik 1 
2. Tugas Praktik2 
3. Tugas Praktik 3 
4. Tugas Praktik 4 
5. Tugas Praktik5 
6. Tugas Praktik 6 
7. Ujian Praktik  
8. Laporan PKM 

1 kali upload  mulai dari 
tugas, berkas ujian dan 
laporan 

1 kali entri oleh 
supervisor  

1 file pdf oleh Supervisor  

PGSD PDGK4501 PKP PGSD 5 kali Upload (dua  
rumah, rumah 1  -->  
tugas prakti 1-3, 
rumah 3 laporan 
PKM) 
1. Tugas Praktik 1 
2. Tugas Praktik 2 
3. Tugas Praktik 3 
4. Laporan PKP 

5 kali umpan balik dan 
penilaian (dua  rumah, 
rumah 1  -->  tugas 
prakti 1-3, rumah 3 
laporan PKM) 
1. Tugas Praktik 1 
2. Tugas Praktik 2 
3. Tugas Praktik 3 
4. Laporan PKP 

1 kali upload , tugas 
praktik 1-3 dan laporan 
PKP 

2 orang 
1. Tutor/Supervisor 1 
2. Pemeriksa laporan 

1 berkas oleh 
tutor/supervisor 1 

PGSD PDGK4205 Pembelajaran 
Terpadu 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian oleh Tutor 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 pdf oleh tutor 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa  
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor  
Upload mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 

tuweb) 
PGSD PDGK4208 Pendidikan 

Jasmani dan 
Olahraga 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian oleh Tutor 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 pdf oleh tutor 

PGSD PDGK4302 Pembelajaran 
Kelas Rangkap 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian oleh Tutor 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 pdf oleh tutor 

PGSD PDGK4306 Pembelajaran 
Berwawasan 
Kemasyarakatan 

3 kali upload terdiri 
dari: 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

3 kali feedback dan 
penilaian oleh Tutor 
1. Tugas 1 
2. Tugas 2 
3. Tugas 3 

1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 kali terdiri dari 3 Tugas 1 pdf oleh tutor 

PGSD PDGK4107 Praktikum IPA 
di SD 

4  kali upload  
1. ( Laporan 
bimbingan Wajib  
1,  Laporan 
bimbingan Wajib  
2, Laporan Mandiri 
1) 
2. Laporan 
bimbingan Wajib  
3,  Laporan 
bimbingan Wajib  
4, Laporan 
bimbingan Wajib  5 
Laporan Mandiri 2) 
3.  Laporan 

14 umpan balik dan 
upload oleh tutor 
1.  Laporan bimbingan 
Wajib  1, Laporan 
bimbingan Wajib  2, 
Laporan Mandiri 1 
2. Laporan bimbingan 
Wajib  3,  Laporan 
bimbingan Wajib  4, 
Laporan bimbingan 
Wajib  5 Laporan 
Mandiri 2 
3.  Laporan bimbingan 
Wajib  6,  Laporan 
bimbingan Wajib  7, 

1 file berkas terdiri dari 
laporan bimbingan wajib 
dan praktikum mandiri pdf 

1 kali entri  oleh tutor 1 file pdf oleh tutor  
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa  
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor  
Upload mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 

tuweb) 
bimbingan Wajib  
6,  Laporan 
bimbingan Wajib  
7, Laporan 
bimbingan Wajib  
8, Laporan 
bimbingan Wajib  
9, Laporan Mandiri 
3) 
4. Laporan 
bimbingan Wajib  
10, Laporan 
Mandiri 4) 

Laporan bimbingan 
Wajib  8, Laporan 
bimbingan Wajib  9, 
Laporan Mandiri 3 
4. Laporan bimbingan 
Wajib  10, Laporan 
Mandiri 4 

Pendidikan 
Biologi 

PEPA4203 Praktikum IPA 9  kali upload  
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
9. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

9 kali umpan balik  
dan penilaian 
Instruktur 
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
9. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

1 file berkas terdiri dari 
laporan akhir pdf 

2 kali entri  
1. Instruktur (entri nilai 
proses)-->ambil dari lms 
2. Korektor (entri nilai 
laporan)--> entri oleh 
UPBJJ 

1 file pdf oleh instruktur 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa  
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor  
Upload mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 

tuweb) 
Pendidikan 
Biologi 

PEBI4312 Praktikum 
Biologi 1 

8  kali upload  
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

8 kali umpan balik  
dan penilaian 
Instruktur 
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

1 file berkas terdiri dari 
laporan akhir pdf 

2 kali entri  
1. Instruktur (entri nilai 
proses)-->ambil dari lms 
2. Korektor (entri nilai 
laporan)--> entri oleh 
UPBJJ 

1 file pdf oleh instruktur 

Pendidikan 
Biologi 

PEBI4419 Praktikum 
Biologi 2 

8  kali upload  
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 7 

8 kali umpan balik  
dan penilaian 
Instruktur 
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 

1 file berkas terdiri dari 
laporan akhir pdf 

2 kali entri  
1. Instruktur (entri nilai 
proses)-->ambil dari lms 
2. Korektor (entri nilai 
laporan)--> entri oleh 
UPBJJ 

1 file pdf oleh instruktur 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa  
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor  
Upload mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 

tuweb) 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 8 

7. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 8 

Pendidikan 
Kimia 

PEKI4311  Praktikum 
Kimia 1 

9  kali upload  
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
9. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

9 kali umpan balik  
dan penilaian 
Instruktur 
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
9. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

1 file berkas terdiri dari 
laporan akhir pdf 

2 kali entri  
1. Instruktur (entri nilai 
proses)-->ambil dari lms 
2. Korektor (entri nilai 
laporan)--> entri oleh 
UPBJJ 

1 file pdf oleh instruktur 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa  
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor  
Upload mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 

tuweb) 
Pendidikan 
Kimia 

PEKI4420  Praktikum 
Kimia 2 

9  kali upload  
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
9. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

9 kali umpan balik  
dan penilaian 
Instruktur 
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
9. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

1 file berkas terdiri dari 
laporan akhir pdf 

2 kali entri  
1. Instruktur (entri nilai 
proses)-->ambil dari lms 
2. Korektor (entri nilai 
laporan)--> entri oleh 
UPBJJ 

1 file pdf oleh instruktur 

Pendidikan 
Fisika 

PEFI4309  Praktikum 
Fisika 1 

9  kali upload  
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 

9 kali umpan balik  
dan penilaian 
Instruktur 
1. Laporan kerja 
praktikum modul 1 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 5 

1 file berkas terdiri dari 
laporan akhir pdf 

2 kali entri  
1. Instruktur (entri nilai 
proses)-->ambil dari lms 
2. Korektor (entri nilai 
laporan)--> entri oleh 
UPBJJ 

1 file pdf oleh instruktur 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// lms.ut.ac.id) Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum (https://praktik.ut.ac.id) 

Upload Mahasiswa  
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor  
Upload mahasiswa 

Entri 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Upload 
Tutor/Supervisor/Korektor 

Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Berkas Tutorial (daftar hadir, 
catatan tutorial, rekap nilai 
mahasiswa, contoh tugas 
mahasisiswa dengan skor 
terbesar dan skor terkecil, 
Screenshoot pelaksanaan 

tuweb) 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
9. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

6. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
9. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

Pendidikan 
Fisika 

PEFI4417  Praktikum 
Fisika 2 (khusus 
matakuliah ini, 
modul 1 tidak 
ada proses 
praktikum. jadi 
mulai saja 
dengan modul 2 
ya)  

8  kali upload  
1. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

8 kali umpan balik  
dan penilaian 
Instruktur 
1. Laporan kerja 
praktikum modul 2 
2. Laporan kerja 
praktikum modul 3 
3. Laporan kerja 
praktikum modul 4 
4. Laporan kerja 
praktikum modul 5 
5. Laporan kerja 
praktikum modul 6 
6. Laporan kerja 
praktikum modul 7 
7. Laporan kerja 
praktikum modul 8 
8. Laporan kerja 
praktikum modul 9 

1 file berkas terdiri dari 
laporan akhir pdf 

2 kali entri  
1. Instruktur (entri nilai 
proses)-->ambil dari lms 
2. Korektor (entri nilai 
laporan)--> entri oleh 
UPBJJ 

1 file pdf oleh instruktur 
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IV. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST) 
 

A. Ketentuan Praktik/Praktikum  

 

Penyelenggaraan praktik/praktikum dalam situasi Pandemi Covid-19 semester 2020/21.1 

(2020.2) Fakultas Sains dan Teknologi dilakukan sesuai panduan praktik/praktikum yang telah 

ditetapkan oleh masing-masing program studi pada Jurusan Pertanian, Jurusan MIPA, dan 

Jurusan Teknik. Praktik/praktikum terbimbing yang dilakukan dengan modus tatap muka dan 

praktik/praktikum mandiri dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-

19. Pada masa Pandemi Covid-19, praktik/praktikum terbimbing yang dilaksanakan dengan  

modus tatap muka ditiadakan, dan pelaksanaannya diganti dengan pembimbingan dengan modus 

online sinkronus (Webinar). Ketentuan penyelenggaraan praktik/praktikum terbimbing dengan  

modus Webinar mengikuti ketentuan praktik/praktikum terbimbing dengan  modus tatap muka 

dalam hal jumlah mahasiswa per kelas, tugas UPBJJ-UT, tugas tutor, dan penilaian 

praktik/praktikum (sesuai dengan Pedoman Praktik/Praktikum). Bagi mahasiswa yang 

melakukan registrasi mata kuliah berpraktik/berpraktikum yang memilih pembimbingan dengan 

modus online, maka mekanisme keikutsertaan mengikuti ketentuan Tutorial Online (Tuton) yang 

sudah berlangsung selama ini. Khusus untuk mahasiswa Prodi Agribisnis yang tidak memilih 

pembimbingan dengan modus tatap muka (Webinar) atau online, dapat melakukan praktiku 

mandiri dengan prosedur yang telah terperinci di dalam panduan praktik/praktikum. 

 
Program studi Agribisnis mempunyai 16 mata kuliah berpraktik dan 2 matakuliah praktik. Proses 

penyelenggaraan praktik dilakukan dengan pembimbingan melalui modus Tuton, Tuweb, dan 

praktik secara mandiri oleh mahasiswa dengan merujuk kepada panduan praktik yang sudah 

tersedia pada laman http://fst.ut.ac.id/index.php/agribisnis-s1/ Pada mata kuliah berpraktik, nilai 

praktik berasal dari rata-rata nilai laporan praktik unit 1 dan nilai laporan praktik unit 2. Nilai 

akhir mata kuliah terdiri atas 50% nilai praktik dan 50% nilai UAS. Untuk mata kuliah praktik, 

nilai akhir mata kuliah adalah 100% dari nilai praktik, dan nilai praktik berasal dari nilai 

presentasi proposal (40%)  dan nilai proposal (60%) .  
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Prodi Biologi selama masa pandemi Semester 2019/20.2 (2020.1) dan Semester 2020/21.1 

(2020.2) mata kuliah praktikum disesuaikan dengan kesediaan Perguruan Tinggi Mitra 

Penyelenggara praktik/praktikum dalam menyelenggarakan kegiatan praktik/praktikum. 

Penyelenggaraan praktikum dilakukan oleh perguruan tinggi mitra dengan berkoordinasi dengan 

UPBJJ-UT dan Prodi Biologi FST.  

 

B. Mata Kuliah Berpraktik/Berpraktikum 

Berikut ini adalah daftar mata kuliah berpraktik/berpraktikum di FST.  

1. Prodi S1 Agribisnis  
 
a. LUHT4234 Metode & Teknik Penyuluhan Pertanian 
b. LUHT4235 Manajemen Agribisnis 
c. LUHT4310 Dasar-dasar Perlindungan Tanaman 
d. LUHT4312 Studi Kelayakan Agribisnis  
e. LUHT4338 Keteknikan Budidaya Ikan 
f. LUHT4339 Budidaya Ternak Unggas 
g. LUHT4340 Budidaya Ternak Perah 
h. LUHT4344 Budidaya Tanaman Pangan Utama 
i. LUHT4345 Budidaya Tanaman Perkebunan Utama 
j. LUHT4349 Bangunan dan Peralatan Kandang 
k. LUHT4429 Programa & Evaluasi Penyuluhan Pertanian 
l. LUHT4434 Teknik Pembenihan Ikan 
m. LUHT4442 Pengolahan Hasil Pertanian 
n. LUHT4443 Teknologi Pengolahan Hasil. Perikanan 
o. LUHT4450 Pemanfaatan Limbah Pertanian 
p. LUHT4451 Pengolahan Hasil Ternak 
 

2. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota 
a. PWKL4205 Studio Proses Perencanaan 
b. PWKL4304 Studio Perencanaan Kota 
c. PWKL4408 Studio Perencanaan Wilayah 

 



II-107 
 

C. Mata Kuliah Praktik/Praktikum 

Berikut ini adalah daftar mata kuliah praktik/praktikum di FST.  

1. Prodi Agribisnis: 
a. LUHT4490 Seminar 
b. LUHT4491 Praktik Kerja Lapangan 

 
2. Prodi Biologi: 

a. BIOL4341 Praktikum Biokimia 
b. BIOL4440 Prakt. Struktur Tumbuhan 
c. BIOL4441 Prakt. Struktur Hewan 
d. BIOL4442 Prakt. Ekologi 
e. BIOL4443 Prakt. Genetika 
f. BIOL4444 Prakt. Taksonomi Avertebrata 
g. BIOL4445 Prakt. Mikrobiologi 
h. BIOL4446 Prakt. Taksonomi Tumbuhan Rendah 
i. BIOL4447 Prakt. Taksonomi Tumbuhan Tinggi 
j. BIOL4448 Prakt. Embriologi Tumbuhan 
k. BIOL4449 Prakt. Fisiologi Tumbuhan 
l. BIOL4450 Prakt. Fisiologi Hewan 
m. BIOL4451 Prakt. Taksonomi Vertebrata 
n. BIOL4452 Prakt. Embriologi Hewan 

 
3. Prodi Teknologi Pangan: 

a. PANG4417 Praktik Kewirausahaan Produk Pangan (Pembimbingan dilaksanakan 
melalui Tutorial Online) 

b. PANG4422 Praktikum Mikrobiologi & Sanitasi Pangan  
c. PANG4423 Praktikum Kimia dan Analisis Pangan  
d. PANG4424 Praktikum Teknologi Pengolahan Pangan 
e. PANG4428 Praktikum Prinsip Teknik Pangan 
f. PANG4430 Praktikum Evaluasi Sensori  
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D. Prosedur Penyelenggaraan Praktik/Praktikum 

Berikut ini adalah tahapan penyelenggaraan praktik/praktikum secara umum untuk Prodi 
Agribisnis, Biologi, PWKL, dan Teknologi Pangan. 

 

Tabel 3. Proses Penyelenggaraan Praktik/Praktikum Prodi Agribisnis 
 

No. Deskripsi Penanggung jawab 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

Praktik Tuweb 

1.  UPBJJ merekap mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah 
berpraktik/berpraktikum 

UPBJJ 

2.  UPBJJ membuat perencanaan penyelenggaraan 
praktik/praktikum. Untuk bimbingan dengan modus Tuweb, 
satu kelas praktik/praktikum  terdiri atas minimal 20 
mahasiswa. Perencanaan penyelenggaraan praktik/praktikum 
dengan bimbingan modus Tuweb sama seperti perencanaan 
penyelenggaraan Tutorial Webinar. Untuk penyelenggaran 
praktik mandiri pada Prodi Agribisnis, UPBJJ mengarahkan 
mahasiswa yang melapor ke UPBJJ untuk melaksanakan 
praktik tepat waktu. 

UPBJJ 

3.  UPBJJ menginformasikan jadwal praktik/praktikum kepada 
mahasiswa. 

UPBJJ 

4.  UPBJJ merekrut tutor mata kuliah berpraktik/berpraktikum 
dan mata kuliah praktik/praktikum dari PTN/PTS sesuai 
dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

UPBJJ 

5.  Fakultas mengajukan permintaan BMP mata kuliah 
berpraktik/berpraktikum untuk dikirimkan kepada instruktur 

UPBJJ 

6.  Untuk bimbingan praktik/praktikum dengan modus Tuweb, 
UPBJJ menyelenggarakan Tuweb sesuai dengan aturan 
Tutorial Webinar yang berlaku. 

UPBJJ 

7.  Mahasiswa mengunggah laporan praktik/praktikum ke 
aplikasi praktik/praktikum yang telah disediakan 

Mahasiswa 

8.  Instruktur mengunggah laporan pelaksanaan 
praktik/praktikum beserta dokumen yang diperlukan ke 
aplikasi praktik/praktikum 

Instruktur 

9.  Instruktur melakukan penilaian laporan praktik/praktikum 
pada aplikasi praktik/praktikum yang telah disediakan yaitu 
lms.ut.ac.id  

Instruktur 
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No. Deskripsi Penanggung jawab 

10.  UPBJJ membuat laporan penyelenggaraan Praktik/Praktikum 
Tuweb dan mengirim ke Fakultas dengan tembusan Warek 
III. Format laporan bimbingan Praktik melalui Tuweb 
ditambah dengan Foto/screenshoot pelaksanaan Tuweb. 

UPBJJ 

Praktik Online 

1.  Bagi mahasiswa yang memilih pembimbingan dengan 
modus online, maka penyelenggaraannya mengkuti prosedur 
tutorial online (Tuton)  

Fakultas 

2.  Ketentuan yang berlaku  mengikuti ketentuan Tuton. Diskusi 
dilakukan sebagai ajang bimbingan tutor tuton terhadap 
tahapan pelaksanaan praktik. Namun tidak ada nilai diskusi 
dan tugas. Setelah mengikuti bimbingan praktik melalui 
media tuton, mahasiswa mengupload laporan  praktik unit 1 
pada  tuton sesi ke 5 dan mengupload laporan tuton unit 2 
pada tuton sesi ke 7. 

Fakultas 

3.  Sebelumnya mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah, 
aktivasi Tuton, registrasi tuton, dan mengisi lembar 
kesediaan mengikuti Tuton.  

Mahasiswa 

Praktik Mandiri 

1.  Bagi mahasiswa yang memilih melakukan praktik secara 
mandiri, maka pelaksanaannya mengikuti prosedur praktik 
sesuai dengan panduan yang disediakan oleh Program Studi. 

Fakultas 

2.  Mahasiswa melaporkan diri ke UPBJJ bahwa akan 
melaksanakan praktik/praktikum secara mandiri 

Mahasiswa 

3.  UPBJJ merekap laporan mahasiswa dan menyampaikannya 
ke program studi melalui aplikasi prkatik/praktikum  

UPBJJ 

4.  Mahasiswa melakukan praktik sesuai waktu yang telah 
ditentukan. 

Mahasiswa 

5.  Mahasiswa mengupload laporan praktik pada laman 
praktik.ut.ac.id dalam satu file pdf yang terdiri dari gabungan 
laporan praktik unit 1 dan unit 2 untuk matakuliah berpraktik 
(16 matakuliah)., dan mengupload bahan presentasi dan  
proposal untuk praktik seminar serta bahan presentasi dan  
laporan PKL untuk praktik PKL (matakuliah praktik). 

Mahasiswa 

6.  Prodi mengajukan nama pemeriksa ( Dosen UT Pusat) 
kepada UPBJJ untuk disetujui 

Prodi dan UPBJJ 

7.  Pemeriksa menilai laporan praktik dan hasil presentasi 
kemudian mengupload nilai tersebut ke aplikasi 

Pemeriksa 
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No. Deskripsi Penanggung jawab 

praktik/praktikum  

8.  Mahasiswa melakukan praktik sesuai waktu yang telah 
ditentukan. 

Mahasiswa 

 

Tabel 2. Proses Penyelenggaraan Praktik/Praktikum Prodi Biologi 

No. Deskripsi Penanggung jawab 

Praktikum Prodi Biologi  

1.  Prodi Biologi mengirimkan Buku Materi Pokok (BMP) mata 
kuliah praktikum untuk Perguruan tinggi mitra yaitu 
Universitas Pakuan Bogor dan Universitas Lambung 
Mangkurat Banjarmasin 

Prodi Biologi 

2.  UPBJJ-UT merekap mahasiswa yang meregistrasi mata 
kuliah praktikum 

UPBJJ-UT 

3.  UPBJJ-UT dan Perguruan tinggi mitra membuat 
perencanaan penyelenggaraan praktikum. Satu kelas 
praktikum di laboratorium/lapangan terdiri atas minimal 5 
mahasiswa * (*Jika pada tahun berjalan, tidak tercapai jumlah 

5 mhs, maka berapapun jumlahnya tetap harus dilaksanakan pada 
akhir tahun berjalan dengan pengajuan anggaran khusus ke 

Wakil rektor 2.) 

Perencanaan penyelenggaraan sepenuhnya diatur dan 
dikoordinir oleh perguruan tinggi mitra dan dilaksanakan di 
perguruan tinggi mitra.  

Perguruan tinggi mitra 

dan UPBJJ-UT 

4.  Perguruan tinggi mitra dan UPBJJ-UT menyelenggarakan 
sosialisasi praktikum dan menginformasikan jadwal 
Praktikum kepada mahasiswa. 

Perguruan tinggi mitra 

dan UPBJJ-UT 

5.  Perguruan tinggi mitra menentukan instruktur mata kuliah 
praktikum. 

Perguruan tinggi mitra 

6.  Instruktur membimbing mahasiswa dalam melaksanakan 
praktikum. 

Instrukut 

7.  Mahasiswa mengunggah laporan praktikum ke aplikasi 
praktik/praktikum.  

Mahasiswa 

8.  Instruktur praktikum menilai laporan praktikum di dalam 
aplikasi praktik/praktikum. Laporan praktikum berkontribusi 
40% terhadap nilai akhir mata kuliah praktikum. 

Instruktur 
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No. Deskripsi Penanggung jawab 

9.  Instruktur praktikum menilai pelaksanaan praktikum. Nilai 
pelaksanaan praktikum berkontribusi 60% terhadap nilai 
akhir mata kuliah praktikum. 
Dokumen yang harus diunggah oleh instruktur adalah: 
daftar hadir, dan rekap nilai, laporan pelaksanaan praktikum.  

Instrutur 

 

Tabel 3. Proses Penyelenggaraan Praktik/Praktikum Prodi PWKL 

No. Deskripsi Penanggung jawab 

UPBJJ dan Prodi merekap mahasiswa yang meregistrasi 
mata kuliah berpraktik/berpraktikum 

UPBJJ dan Prodi 

2.  UPBJJ membuat perencanaan penyelenggaraan praktik 
studio. Satu kelompok praktik studio terdiri dari minimal 5 
mahasiswa. 

UPBJJ 

3.  UPBJJ menginformasikan jadwal penyelenggaraan praktik 
studio kepada mahasiswa. 

UPBJJ 

4.  UPBJJ merekrut Pembimbing dan Asisten Pembimbing 
studio dari PTN/PTS/Instansi sesuai kriteria yang telah 
ditetapkan.  

UPBJJ 

5.  Prodi mengadakan Penyamaan Persepsi dengan para 
pembimbing, mahasiswa dan UPBJJ melalui vicon 

Prodi 

6.  Prodi melakukan verifikasi dan persetujuan pembimbing 
melalui aplikasi ijin kelas. 

Prodi 

7.  UPBJJ menyiapkan Buku Materi Pokok (BMP) mata kuliah 
berpraktik untuk pembimbing. 

UPBJJ 

8.  UPBJJ mengkoordinir mahasiswa untuk melaksanakan 
presentasi proposal teknis dengan tujuan mengkonfimasi 
pelaksanaan praktik studio melalui vicon/MS. Teams dengan 
dosen Prodi PWK. 

UPBJJ dan Prodi 

9.  Mahasiswa melaksanakan praktik studio yang mencakup 
survei, proses analisi data, dan perumusan kesimpulan atau 
rencana; dengan didampingi pembimbing.  

Pembimbing dan 

Mahasiswa 

10.  UPBJJ mengkoordinir mahasiswa untuk melaksanakan 
presentasi laporan akhir dengan tujuan melaporkan hasil 
pelaksanaan praktik studio melalui vicon/MS. Teams dengan 
dosen Prodi PWK. 

UPBJJ dan Prodi 

11.  Mahasiswa mengunggah proposal teknis (beserta bahan 
presentasinya) dan laporan akhir (beserta bahan 

Mahasiswa 
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No. Deskripsi Penanggung jawab 

presentasinya)  yang telah disahkan Pembimbing dan Kepala 
UPBJJ di www.praktik.ut.ac.id  

12.  Pembimbing mengentry nilai akhir praktik dan mengunggah 
dokumen kelengkapan kegiatan studio yaitu lembar penilaian 
yang telah ditandatangani dan laporan pembimbingan ke 
www.praktik.ut.ac.id. 

Pembimbing 

 

Tabel 4. Proses Penyelenggaraan Praktik/Praktikum Prodi Teknologi Pangan 

No. Deskripsi Penanggung jawab 

Praktikum Prodi Teknologi Pangan 

Prodi Teknologi Pangan Buku Materi Pokok (BMP) mata 
kuliah praktikum untuk Perguruan Tinggi mitra  

Prodi Teknologi Pangan 

2.  UPBJJ-UT merekap mahasiswa yang meregistrasi mata 
kuliah praktikum 

UPBJJ-UT 

3.  UPBJJ-UT dan Perguruan Tinggi mitra membuat 
perencanaan penyelenggaraan praktikum. Satu kelas 
praktikum di laboratorium/lapangan terdiri atas minimal 5 
mahasiswa dan maksimal 8 mahasiswa.   

Perencanaan penyelenggaraan sepenuhnya diatur dan 
dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi mitra dan 
dilaksanakan di Perguruan Tinggi mitra.  

Perguruan Tinggi mitra 

dan UPBJJ-UT 

4.  Perguruan Tinggi mitra dan UPBJJ-UT menyelenggarakan 
sosialisasi praktikum dan menginformasikan jadwal 
Praktikum kepada mahasiswa. 

Perguruan Tinggi mitra 

dan UPBJJ-UT 

5.  Perguruan Tinggi mitra menentukan instruktur mata kuliah 
praktikum. 

Perguruan tinggi mitra 

6.  Instruktur membimbing mahasiswa dalam melaksanakan 
praktikum. 

Instrukut 

7.  Mahasiswa mengunggah laporan praktikum ke aplikasi 
praktik/praktikum.  

Mahasiswa 

8.  Instruktur/korektor praktikum menilai laporan praktikum di 
dalam aplikasi praktik/praktikum. Laporan praktikum 
berkontribusi 40% terhadap nilai akhir mata kuliah 
praktikum. 

Instruktur 

9.  Instruktur praktikum menilai pelaksanaan praktikum. Nilai 
pelaksanaan praktikum berkontribusi 60% terhadap nilai 
akhir mata kuliah praktikum. 

Instrutur 
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Dokumen yang harus diunggah oleh instruktur adalah: 
daftar hadir, dan rekap nilai, laporan pelaksanaan praktikum.  

 

Praktik Tuweb diselenggarakan dalam 8 sesi dengan ketentuan sebagai berikut. 

Tabel 4. Ketentuan Pelaksanaan Praktik Tuweb 

WAKTU AKTIVITAS 

Tuweb sesi 
pertama 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-1  

- Diskusi dan tanya jawab 
 

Tuweb sesi 
kedua 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-2  

- Diskusi dan tanya jawab 
 

Tuweb sesi 
ketiga 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-3  

- Diskusi dan tanya jawab 
 

Tuweb sesi 
keempat 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-4  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik/praktikum 1 
- Tugas tersebut dikirim ke aplikasi praktik/praktikum. 

Tuweb sesi 
kelima 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-5  

- Diskusi dan tanya jawab 
 

Tuweb sesi 
keenam 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-6  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik/praktikum 2 
- Tugas tersebut dikirim ke aplikasi praktik/praktikum. 

Tuweb sesi 
ketujuh 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-7  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Pengisian feedback untuk tutor 
 

Tuweb sesi 
kedelapan 

- Membahas kompetensi esensial dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran pada SAT ke-8  

- Diskusi dan tanya jawab 
- Mahasiswa mengerjakan tugas praktik/praktikum 3 
- Tugas tersebut dikirim ke aplikasi praktik/praktikum. 
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D. Penilaian Praktik 

Penilaian Praktik dengan pembimbingan melalui modus Tuweb didasarkan atas keaktifan 

mahasiswa dalam Tuweb dan hasil Praktik. Untuk memberikan penilaian setiap tugas atas hasil 

kerja Praktik mahasiswa, instruktur menggunakan skala penilaian berikut. 

91 – 100% jawaban benar diberi nilai 100 
81 –   90% jawaban benar diberi nilai 90 
71 –   80% jawaban benar diberi nilai 80 
61 –   70% jawaban benar diberi nilai 70 
51 –   60% jawaban benar diberi nilai 60 
41 –   50% jawaban benar diberi nilai 50 
31 –   40% jawaban benar diberi nilai 40 
21 –   30% jawaban benar diberi nilai 30 
11 –   20% jawaban benar diberi nilai 20 
  1 –   10% jawaban benar diberi nilai 10 

 

Nilai Praktik dengan modus bimbingan melalui Tuweb ditentukan dengan rumus berikut: 

2

P HP
NA


  

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 
P = Nilai Partisipasi Mahasiswa dalam Praktik Tuweb 
HP   = Rata-rata Nilai Hasil Praktik 
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Lampiran 1. Contoh Format Rekapitulasi Nilai Praktik/Praktikum Tuweb 

Mata Kuliah : PWKL4408 Studio Perencanaan Wilayah  Kab/Kota : Jakarta 
UPBJJ  : Jakarta      Pokjar  : Jakarta 
IMasa Ujian : 2020.2      Nama Tutor : Dude Herlino 
 

No. Nama NIM 

Nilai Praktik/Praktikum 

HP P NA 

1 2 3 

1.  Asmirandah 021200201 80 80 80 80 90 85 
2.          
3.          
4.          
Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 
P = Partisipasi Mahasiswa dalam Praktik Tuweb 
HP    = Rata-rata Nilai Hasil Praktik 
 

2

P HP
NA


  

90 80
85

2
NA


   

.............,...........200.. 

Ka. UPBJJ-UT      Tutor, 

   

NIP.        NIP.  
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E. Ringkasan 

Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// 

lms.ut.ac.id) 

Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id) 

Upload 

Mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 

Upload 

Mahasiswa 
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload Mahasiswa 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Lapora

n 
Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Agribisnis LUHT4434 Teknik Pembenihan ikan 2 kali upload 
1. laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1. laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
tutor 

1 file pdf (tanpa 
proses) 

Agribisnis LUHT4443 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 2 kali upload 
1. laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1. laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
tutor 

1 file pdf (tanpa 
proses) 

Agribisnis LUHT4234 Metode & Teknik Penyul.Pertanian 
(Praktik) 

2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4235 Manajemen Agribisnis (Praktik) 2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// 

lms.ut.ac.id) 

Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id) 

Upload 

Mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 

Upload 

Mahasiswa 
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload Mahasiswa 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Lapora

n 
Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Agribisnis LUHT4310 Dasar-dasar Perlindungan Tanaman  
(Praktik) 

2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4312 Studi Kelayakan Agribisnis  (Praktik) 2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4338 Keteknikan Budidaya Ikan  (Praktik) 2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4339 Budidaya Ternak Unggas  (Praktik) 2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// 

lms.ut.ac.id) 

Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id) 

Upload 

Mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 

Upload 

Mahasiswa 
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload Mahasiswa 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Lapora

n 
Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Agribisnis LUHT4340 Budidaya Ternak Perah  (Praktik) 2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4344 Budidaya Tanaman Pangan Utama  
(Praktik) 

2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4345 Budidaya Tanaman Perkebunan Utama  
(Praktik) 

2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4349 Bangunan dan Peralatan Kandang  
(Praktik) 

2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// 

lms.ut.ac.id) 

Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id) 

Upload 

Mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 

Upload 

Mahasiswa 
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload Mahasiswa 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Lapora

n 
Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Agribisnis LUHT4429 Programa & Evaluasi Peny.Pertanian  
(Praktik) 

2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4434 Teknik Pembenihan Ikan  (Praktik)  2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4442 Pengolahan Hasil Pertanian (Prakt) 2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4443 Teknologi Pengolahan Hsl. Perikanan 
(Prakt) 

2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// 

lms.ut.ac.id) 

Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id) 

Upload 

Mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 

Upload 

Mahasiswa 
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload Mahasiswa 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Lapora

n 
Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Agribisnis LUHT4450 Pemanfaatan Limbah Pertanian (Praktik) 2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4451 Pengolahan Hasil Ternak (Praktik) 2 kali upload :       
1. laporan unit 1    
2. laporan unit 2 

2 kali umpan balik 
dan penilaian 
tugas oleh Tutor 
1.  laporan unit 1 
2. laporan unit 2  

1 berkas 
PDF 
terdiri dari 
laporan unit 
1, dan 1  
laporan unit 
2  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf 

Agribisnis LUHT4490 Seminar 2 kali upload 
1.  bahan 
presentasi,  
2.  Proposal  

2 kali umpan balik 
dan penilaian oleh 
Tutor 
1.  bahan 
presentasi 
2.  Proposal  

1 berkas 
PDF teridi 
dari 1  
bahan 
presentasi, 1 
bahan 
proposal  

1 kali dientri oleh 
Tutor  

1 file pdf  

Agribisnis LUHT4491 Praktek Kerja Lapangan 2 kali Upload 
1.  bahan 
presentasi,  
2. bahan laporan  
PKL 

2 kali umpan balik 
dan penilaian oleh 
Tutor 
1.  bahan 
presentasi,  
2. bahan laporan  
PKL 

1 berkas 
teridi dari 1 
bahan 
presentasi, 1 
bahan 
laporan  
PKL 

1 kali dientri oleh 
Tutor 

1 file pdf 

Biologi BIOL4440 Praktikum Struktur Tumbuhan 

- - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 
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Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// 

lms.ut.ac.id) 

Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id) 

Upload 

Mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 

Upload 

Mahasiswa 
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload Mahasiswa 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Lapora

n 
Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Biologi BIOL4441 Praktikum Struktur Hewan 

- - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

Biologi BIOL4442 Praktikum Ekologi 

- - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

Biologi BIOL4445 Praktikum Mikrobiologi 

- - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

Biologi BIOL4440 Praktikum Biokimia 

- - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

Biologi BIOL4444 Praktikum Taksonomi Avertebrata 

- - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

Biologi BIOL4446 Praktikum Taksonomi Tumbuhan Rendah 

  - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

Biologi BIOL4447 Praktikum Taksonomi Tumbuhan Tinggi 

- - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

Biologi BIOL4451 Praktikum Taksonomi Vertebrata 

- - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 



II-122 
 

Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// 

lms.ut.ac.id) 

Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id) 

Upload 

Mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 

Upload 

Mahasiswa 
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload Mahasiswa 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Lapora

n 
Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Biologi BIOL4443 Praktikum Genetika 

-   

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

Biologi BIOL4448 Praktikum Embriologi Tumbuhan 

- -' 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

Biologi BIOL4449 Praktikum Fisiologi Tumbuhan 

- - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

Biologi BIOL4450 Praktikum Fisiologi Hewan 

- - 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

1 kali entri oleh 
instruktur  

1 file pdf oleh 
instruktur 

PWK PWKL4205 Studio Proses Perencanaan 

- - 

1 berkas 
PDF terdiri 
dari 1 
proposal 
dan bahan 
presentasi, 1  
laporan dan 
bahan 
presentasi 

2 orang, di entri oleh 
1. Pembimbing 1 
2. Pembimbing 2 

1 file pdf terdiri dari 
daftar hadir 
pembimbingan, 
catatan 
pembimbingan,  
komponen penilaian 
oleh Pembimbing 1 
dan pembimbing 2 



II-123 
 

Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// 

lms.ut.ac.id) 

Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id) 

Upload 

Mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 

Upload 

Mahasiswa 
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload Mahasiswa 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Lapora

n 
Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

PWK PWKL4304 Studio Perencanaan Kota 

- - 

1 berkas 
PDF terdiri 
dari 1 
proposal 
dan bahan 
presentasi, 1  
laporan dan 
bahan 
presentasi 

2 orang, di entri oleh 
1. Pembimbing 1 
2. Pembimbing 2 

1 file pdf terdiri dari 
daftar hadir 
pembimbingan, 
catatan 
pembimbingan,  
komponen penilaian 
oleh Pembimbing 1 
dan pembimbing 2 

PWK PWKL4408 Studio Perencanaan Wilayah 

- - 

1 berkas 
PDF terdiri 
dari 1 
proposal 
dan bahan 
presentasi, 1  
laporan dan 
bahan 
presentasi 

2 orang, di entri oleh 
1. Pembimbing 1 
2. Pembimbing 2 

1 file pdf terdiri dari 
daftar hadir 
pembimbingan, 
catatan 
pembimbingan,  
komponen penilaian 
oleh Pembimbing 1 
dan pembimbing 2 

Teknologi 
Pangan 

PANG4422  Praktikum Mikrobiologi dan Sanitasi 
Pangan 

empat tempat: 
1. mengerjakan 
Pretest 
2. melakukan 
Praktek 
3. mengerjakan 
Postest 
4. Upload 
Laporan 
praktikum 

empat tempat 
umpan balik oleh 
instruktur: 
1. upload dan 
penilaian Pretest  
2. upload dan 
penilaian Praktek 
3. upload dan 
penilaian Postest 
4. Upload Laporan 
praktikum 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

2 orang, di entri oleh 
1. Instruktur 
2. Korektor 

1 file pdf oleh 
instruktur 

Teknologi 
Pangan 

PANG4423  Praktikum Kimia dan Analisis Pangan empat tempat: 
1. mengerjakan 
Pretest 

empat tempat 
umpan balik oleh 
instrukutur: 

1 file 
laporan 
dalam 

2 orang, di entri oleh 
1. Instruktur 
2. Korektor 

1 file pdf oleh 
instruktur 



II-124 
 

Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// 

lms.ut.ac.id) 

Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id) 

Upload 

Mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 

Upload 

Mahasiswa 
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload Mahasiswa 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Lapora

n 
Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

2. melakukan 
Praktek 
3. mengerjakan 
Postest 
4. Upload 
Laporan 
praktikum 

1. upload dan 
penilaian Pretest  
2. upload dan 
penilaian Praktek 
3. upload dan 
penilaian Postest 
4. Upload Laporan 
praktikum 

bentuk PDF 

Teknologi 
Pangan 

PANG4424 Praktikum Teknologi Pengolahan Pangan empat tempat: 
1. mengerjakan 
Pretest 
2. melakukan 
Praktek 
3. mengerjakan 
Postest 
4. Upload 
Laporan 
praktikum 

empat tempat 
umpan balik oleh 
instrukutur: 
1. upload dan 
penilaian Pretest  
2. upload dan 
penilaian Praktek 
3. upload dan 
penilaian Postest 
4. Upload Laporan 
praktikum 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

2 orang, di entri oleh 
1. Instruktur 
2. Korektor 

1 file pdf oleh 
instruktur 

Teknologi 
Pangan 

PANG4427 
atau 
PANG4430 

Praktikum Evaluasi Sensori empat tempat: 
1. mengerjakan 
Pretest 
2. melakukan 
Praktek 
3. mengerjakan 
Postest 
4. Upload 
Laporan 
praktikum 

empat tempat 
umpan balik oleh 
instrukutur: 
1. upload dan 
penilaian Pretest  
2. upload dan 
penilaian Praktek 
3. upload dan 
penilaian Postest 
4. Upload Laporan 
praktikum 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

2 orang, di entri oleh 
1. Instruktur 
2. Korektor 

1 file pdf oleh 
instruktur 



II-125 
 

Prodi Kode MK Nama MK 

Aktivitas pada Tuweb (https:// 

lms.ut.ac.id) 

Aktivitas pada Aplikasi Praktek Praktikum 

(https://praktik.ut.ac.id) 

Upload 

Mahasiswa 

Penilaian dan 
Feedback 

Tutor/Supervisor 

Upload 

Mahasiswa 
Penilaian dan Feedback 

Tutor/Supervisor 
Upload Mahasiswa 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Laporan 

Jumlah 
Tugas/Lapora

n 
Jumlah Tugas/Laporan Jumlah Tugas/Laporan 

Teknologi 
Pangan 

PANG4428 Praktikum Prinsip Teknik Pangan empat tempat: 
1. mengerjakan 
Pretest 
2. melakukan 
Praktek 
3. mengerjakan 
Postest 
4. Upload 
Laporan 
praktikum 

empat tempat 
umpan balik oleh 
instrukutur: 
1. upload dan 
penilaian Pretest  
2. upload dan 
penilaian Praktek 
3. upload dan 
penilaian Postest 
4. Upload Laporan 
praktikum 

1 file 
laporan 
dalam 
bentuk PDF 

2 orang, di entri oleh 
1. Instruktur 
2. Korektor 

1 file pdf oleh 
instruktur 

Teknologi 
Pangan 

PANG4417 Praktik Kewirausahaan Produk Pangan 

10 upload 
1. Diskusi 1 
2. Diskusi 2 
3. Diskusi 3 
4. Diskusi 4 
5. Diskusi 5 
6. Diskusi 6 
7. Diskusi 7 
8. Diskusi 8 
9. Laporan 
pembuatan 
produk 
10. laporan 
kelayakan 
usaha) 

10 Penilaian dan 
Umpan Balik 
untuk Tutor 
(sebagai 
Instruktur) 
1. Diskusi 1 
2. Diskusi 2 
3. Diskusi 3 
4. Diskusi 4 
5. Diskusi 5 
6. Diskusi 6 
7. Diskusi 7 
8. Diskusi 8 
9. Laporan 
pembuatan produk 
10. laporan 
kelayakan usaha) 

2 tempat 
uload 
1. Produk 
pangan 
2. 
Kelayakan 

1 orang Tutor 
(sebagai instruktur) 
entri nilai dua kali 
1.  Laporan 
Pembuatan Produk 
pangan 
2. Laporan Kelaya 

1 file pdf oleh 
instruktur 

 

            Tangerang Selatan, 4 September 2020 


