
CURRICULUM VITAE 

I. Personal Details  

Name  : Fitriani 

Place and Date of Birth : Banjarmasin, February 13
th

, 1997 

Gender : Female 

Marital Status : Single  

Religion : Islam  

Nationality : Indonesia 

Parents : Sugianor and Arbainah 

Sibling : Ahmad Fathur Rahim and Taufiqurrahman 

II. Formal Educational Background  

2003-2009 State Islamic Elemetntary School Melayu Muara 

Teweh (MIN Melayu Muara Teweh) 

2009-2012 Junior High School 2 Muara Teweh (SMPN-2 Muara 

Teweh) 

2012- 2015 Senior High School 1Banjarmasin ( SMAN-1 Muara 

Teweh ) 

2015-2019 UIN Antasari Banjarmasin 

III. Organization Experience 

2015 – 2016 Member of PMII UIN Antasari Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICES 



 

Appendix.1. Tranlitery 

No Chaapter  Page Surah/Verse Translation 

1 1 1 Al-Mujadillah/11 Hai orang-orang beriman 

apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam 

majlis", maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-

orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 
 

Appendix.1. Tranlitery 

 

No Chaapter  Page Surah/Verse Translation 

1 1 1 Al-Mujadillah/11 O you who have believed, 

when you are told, “Space 

yourselves” in assemblies, 

then make space; Allah will 

make space for you. And 

when you are told, “Arise,” 

then arise; Allah will raise 

those who have believed 

among you and those who 

were given knowledge, by 

degrees. And Allah is 

Acquainted with what you 

do.. 

 

 

 

 

 

Appendix 2 

A. Identitas Responden  



1. Nama Responden    :  

2. Jenis Kelamin          : 

B. Petunjuk Pengisian  

 

  Berilah tanda centang pada salah alternatif jawaban yang paling merefleksikan presepsi kalian pada 

setiap pertanyaan.  

 

Keterangan Pilihan Jawaban 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Kurang Setuju 

TS SangatTidak Setuju 

 

 

 

No Pernyataan  SS S KS STS 

1.  Saya bisa menganalis materi berdasarkan 

tingkat kesulitannya. 

    

2.  Saya memahami materi yang diajarkan.     

3.  Saya memahami berbagai teori belajar dan 

prisip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

    

4.  Saya menerapkan berbagai pedekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

    

5.  Saya memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

    

6.  Saya dapat menentukan tujuan 

pembelajaran yang  saya ajarkan. 

    

7.  Saya menentukan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan. 

    

8.  Saya memahami prinsip-prinsip 

perencanaan belajar yang mendidik. 

    

9.  Saya selalu mengembangkan komponen-     



komponen rancangan pembelajaran. 

10.  Saya selalu menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. 

    

11.  Saya sangat memahami karakteritik peserta 

didik. 

    

12.  Saya dapat mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam  mata pelajaran yang  

saya ampu. 

    

13.  Saya dapat mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam  mata pelajaran 

yang diampu. 

    

14.  Saya melakukan indentifikasi karakteristik 

belajar peserta didik. 

    

15.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal. 

    

16.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya. 

    

17.  Saya merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait. 

    

18.  Saya mengatur pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran yang sistemastis 

    

 

 

 

 

 

 

Appendix 3 



Nama        :  

1. Apakah kamu menganalis materi berdasarkan tingkat kesulitannya ? 

2. Apakah kamu memahami materi yang kamu ajarkan ? 

3. Apakah kamu memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu ? 

4. Apakah kamu menerapkan berbagai pedekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam  mata pelajaran yang diampu. ? 

5. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? 

6. Apakah kamu menentukan tujuan pembelajaran sebelum mengajar ? 

7. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip perencanaan belajar yang mendidik ? 

8. Apakah kamu selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran 

? 

9. Apakah kamu selalu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. ? 

10. Apakah kamu memahami karakteritik peserta didik ? 

11. Apakah kamu dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam  mata pelajaran 

yang kamu ajarkan ? 

12. Apakah kamu dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

13. Apakah kamu dapat melakukan indentifikasi karakteristik belajar peserta didik ? 

14. Apakah kamu selalu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi secara optimal ? 

15. Apakah kamu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 



16. Apakah kamu merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

17. Apakah kamu selalu mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang sistemastis ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix. 3 

Interview for teachers  



A. Identitas Responden  

Nama              : 

Nama Sekolah : 

 

 No.  Pertanyaan Yes No Coment  

1.  Apakah mahasiswa  melakukan analisis 

materi berdasarkan tingkat kesulitannya 

saat mengajar ? 

   

2.  Apakah makasiswa paham terhadap materi 

yang diajarkan ? 

   

3.  Apakah mahasiswa memahami berbagai 

teori belajar dan prinsip- prinsip 

pembelajaran yang mendidik terkait dengan 

mata pelajaran yang diampu ? 

   

4.  Apakah mahasiswa  menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang diampu ? 

   

5.  Apakah mahasiswa merancang rencana 

pembelajaran sesuai dengan silabus untuk 

membahas materi ajar agar peserta didik 

dapat mencapai kompetensi dasar yang 

ditetapkan ? 

   

6.  Apakah mahasiswa  menentukan terlebih 

dulu  tujuan pembelajaran yang akan di 

ajarkan ? 

   

7.  Apakah mahasiswa memahami prinsip-

prinsip perancangan pembelajaran yang 

mendidik ? 

   

8.  Apakah mahasiswa mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran ? 

   

9.  Apakah mahasiswa menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik untuk 

   



kegiatan di dalam kelas ? 

10.  Apakah mahasiswa  melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik di kelas ? 

   

11.  Apakah mahasiswa  menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara utuh ? 

   

12.  Apakah mahasiswa memahami karakteristik 

peserta didik ? 

   

13.  Apakah mahasiswa  dapat mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata pelajaran 

yang diampu ? 

   

14.  Apakah mahasiswa mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu ? 

   

15.  Apakah mahasiswa melakukan identifikasi 

karakteristik belajar peserta didik saat 

mengajar ? 

 

   

16.  Apakah mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi peserta didik, 

termasuk kreatifitasnya ? 

   

17.  Apakah mahasiswa merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait ? 

   

18.  Apakah mahasiswa mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran yang sistematis ? 

 

   

 

 

 

Appendix 4 

Penilaian Kegiatan Pembelajaran Tiga Kali Pertemuan. 



Nama                 :  

Nama Sekolah          :  

Indikator 

1 = Sangat Kurang   

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No 
Indikator Pengamatan Melalui 

Kegiatan Pembelajaran 

Skala Nilai 
Rata-

rata 
Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Mahasiswa melakukan analisis 

materi berdasarkan tingkat 

kesulitannya. 

                   

2 
Mahasiswa memahami materi 

yang diajarkan. 

                

3 

Mahasiswa memahami berbagai 

teori belajar dan prinsipprinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

                

4 

Mahasiswa menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

                

5 
Mahasiswa memahami prinsip 

pengembangan kurikulum. 

                

6 
Mahasiswa menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

                

7 
Mahasiswa memahami prinsip-

prinsip perancangan pembelajaran 

                



yang mendidik 

8 

Mahasiswa mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran 

                

9 

Mahasiswa menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas. 

                

10 

Mahasiswa melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

                

11 

Mahasiswa menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh 

                

12 

Mahasiswa memahami 

karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial budaya 

                

13 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

                

14 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

                

15 
Mahasiswa melakukan identifikasi 

karakteristik belajar peserta didik 

                

16 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara optimal 

                



17 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya 

                

18 

Mahasiswa merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait 

                

19 

Mahasiswa mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran yang 

sistematis 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix. 5 

C. Identitas Responden  

3. Nama Responden    : Abdul Rasyid 

4. Jenis Kelamin           : Laki laki 



 

D. Petunjuk Pengisian  

 

  Berilah tanda centang pada salah alternatif jawaban yang paling merefleksikan presepsi kalian pada 

setiap pertanyaan.  

 

Keterangan Pilihan Jawaban 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Kurang Setuju 

TS SangatTidak Setuju 

 

 

 

No Pernyataan  SS S KS STS 

19.  Saya bisa menganalis materi berdasarkan 

tingkat kesulitannya. 

     

20.  Saya memahami materi yang diajarkan.      

21.  Saya memahami berbagai teori belajar dan 

prisip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

     

22.  Saya menerapkan berbagai pedekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

     

23.  Saya memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

     

24.  Saya dapat menentukan tujuan 

pembelajaran yang  saya ajarkan. 

     

25.  Saya menentukan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan. 

     

26.  Saya memahami prinsip-prinsip 

perencanaan belajar yang mendidik. 

     

27.  Saya selalu mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembelajaran. 

     



28.  Saya selalu menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. 

     

29.  Saya sangat memahami karakteritik peserta 

didik. 

     

30.  Saya dapat mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam  mata pelajaran yang  

saya ampu. 

     

31.  Saya dapat mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam  mata pelajaran 

yang diampu. 

     

32.  Saya melakukan indentifikasi karakteristik 

belajar peserta didik. 

     

33.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal. 

     

34.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Identitas Responden  

5. Nama Responden    : Rabi  

6. Jenis Kelamin          : Perempuan 

 

F. Petunjuk Pengisian  



 

  Berilah tanda centang pada salah alternatif jawaban yang paling merefleksikan presepsi kalian pada 

setiap pertanyaan.  

 

Keterangan Pilihan Jawaban 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Kurang Setuju 

TS Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

No Pernyataan  SS S KS STS 

35.  Saya bisa menganalis materi berdasarkan 

tingkat kesulitannya. 

     

36.  Saya memahami materi yang diajarkan.      

37.  Saya memahami berbagai teori belajar dan 

prisip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

     

38.  Saya menerapkan berbagai pedekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

     

39.  Saya memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

     

40.  Saya dapat menentukan tujuan 

pembelajaran yang  saya ajarkan. 

     

41.  Saya menentukan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan. 

     

42.  Saya memahami prinsip-prinsip 

perencanaan belajar yang mendidik. 

     

43.  Saya selalu mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembelajaran. 

     

44.  Saya selalu menggunakan media      



pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. 

45.  Saya sangat memahami karakteritik peserta 

didik. 

     

46.  Saya dapat mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam  mata pelajaran yang  

saya ampu. 

     

47.  Saya dapat mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam  mata pelajaran 

yang diampu. 

     

48.  Saya melakukan indentifikasi karakteristik 

belajar peserta didik. 

     

49.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal. 

     

50.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya. 

     

 

 

 

 

 

 

 

G. Identitas Responden  

7. Nama Responden    : Dandi  

8. Jenis Kelamin          : Laki laki 

 

H. Petunjuk Pengisian  

 



  Berilah tanda centang pada salah alternatif jawaban yang paling merefleksikan presepsi kalian pada 

setiap pertanyaan.  

 

Keterangan Pilihan Jawaban 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Kurang Setuju 

TS Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

No Pernyataan  SS S KS STS 

51.  Saya bisa menganalis materi berdasarkan 

tingkat kesulitannya. 

     

52.  Saya memahami materi yang diajarkan.      

53.  Saya memahami berbagai teori belajar dan 

prisip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

     

54.  Saya menerapkan berbagai pedekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

     

55.  Saya memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

     

56.  Saya dapat menentukan tujuan 

pembelajaran yang  saya ajarkan. 

     

57.  Saya menentukan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan. 

     

58.  Saya memahami prinsip-prinsip 

perencanaan belajar yang mendidik. 

     

59.  Saya selalu mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembelajaran. 

     

60.  Saya selalu menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang 

     



relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. 

61.  Saya sangat memahami karakteritik peserta 

didik. 

     

62.  Saya dapat mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam  mata pelajaran yang  

saya ampu. 

     

63.  Saya dapat mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam  mata pelajaran 

yang diampu. 

     

64.  Saya melakukan indentifikasi karakteristik 

belajar peserta didik. 

     

65.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal. 

     

66.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya. 

     

67.  Saya merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait. 

     

68.  Saya mengatur pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran yang sistemastis 

     

 

 

 

I. Identitas Responden  

9. Nama Responden    : Yunita  

10. Jenis Kelamin          : Perempuan  

 

J. Petunjuk Pengisian  

 

  Berilah tanda centang pada salah alternatif jawaban yang paling merefleksikan presepsi kalian pada 

setiap pertanyaan.  

 



Keterangan Pilihan Jawaban 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Kurang Setuju 

TS Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

No Pernyataan  SS S KS STS 

69.  Saya bisa menganalis materi berdasarkan 

tingkat kesulitannya. 

     

70.  Saya memahami materi yang diajarkan.      

71.  Saya memahami berbagai teori belajar dan 

prisip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

     

72.  Saya menerapkan berbagai pedekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

    

73.  Saya memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

     

74.  Saya dapat menentukan tujuan 

pembelajaran yang  saya ajarkan. 

     

75.  Saya menentukan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan. 

     

76.  Saya memahami prinsip-prinsip 

perencanaan belajar yang mendidik. 

     

77.  Saya selalu mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembelajaran. 

     

78.  Saya selalu menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. 

     

79.  Saya sangat memahami karakteritik peserta      



didik. 

80.  Saya dapat mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam  mata pelajaran yang  

saya ampu. 

     

81.  Saya dapat mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam  mata pelajaran 

yang diampu. 

     

82.  Saya melakukan indentifikasi karakteristik 

belajar peserta didik. 

     

83.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal. 

     

84.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya. 

     

85.  Saya merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait. 

     

86.  Saya mengatur pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran yang sistemastis 

     

 

 

 

K. Identitas Responden  

11. Nama Responden    : Haliza  

12. Jenis Kelamin          : Perempuan 

 

L. Petunjuk Pengisian  

 

  Berilah tanda centang pada salah alternatif jawaban yang paling merefleksikan presepsi kalian pada 

setiap pertanyaan.  

 

Keterangan Pilihan Jawaban 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 



KS Kurang Setuju 

TS Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

No Pernyataan  SS S KS STS 

87.  Saya bisa menganalis materi berdasarkan 

tingkat kesulitannya. 

     

88.  Saya memahami materi yang diajarkan.      

89.  Saya memahami berbagai teori belajar dan 

prisip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

     

90.  Saya menerapkan berbagai pedekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

     

91.  Saya memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

     

92.  Saya dapat menentukan tujuan 

pembelajaran yang  saya ajarkan. 

     

93.  Saya menentukan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan. 

     

94.  Saya memahami prinsip-prinsip 

perencanaan belajar yang mendidik. 

     

95.  Saya selalu mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembelajaran. 

     

96.  Saya selalu menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. 

     

97.  Saya sangat memahami karakteritik peserta 

didik. 

     

98.  Saya dapat mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam  mata pelajaran yang  

     



saya ampu. 

99.  Saya dapat mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam  mata pelajaran 

yang diampu. 

     

100.  Saya melakukan indentifikasi karakteristik 

belajar peserta didik. 

     

101.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal. 

     

102.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya. 

     

103.  Saya merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait. 

     

104.  Saya mengatur pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran yang sistemastis 

     

 

 

 

M. Identitas Responden  

13. Nama Responden    : Sofya  

14. Jenis Kelamin          : Perempuan  

 

N. Petunjuk Pengisian  

 

  Berilah tanda centang pada salah alternatif jawaban yang paling merefleksikan presepsi kalian pada 

setiap pertanyaan.  

 

Keterangan Pilihan Jawaban 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Kurang Setuju 

TS Sangat Tidak Setuju 

 



 

 

No Pernyataan  SS S KS STS 

105.  Saya bisa menganalis materi berdasarkan 

tingkat kesulitannya. 

     

106.  Saya memahami materi yang diajarkan.      

107.  Saya memahami berbagai teori belajar dan 

prisip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

     

108.  Saya menerapkan berbagai pedekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

     

109.  Saya memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

     

110.  Saya dapat menentukan tujuan 

pembelajaran yang  saya ajarkan. 

     

111.  Saya menentukan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan. 

     

112.  Saya memahami prinsip-prinsip 

perencanaan belajar yang mendidik. 

     

113.  Saya selalu mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembelajaran. 

     

114.  Saya selalu menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. 

     

115.  Saya sangat memahami karakteritik peserta 

didik. 

     

116.  Saya dapat mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam  mata pelajaran yang  

saya ampu. 

     

117.  Saya dapat mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam  mata pelajaran 

yang diampu. 

     



118.  Saya melakukan indentifikasi karakteristik 

belajar peserta didik. 

     

119.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal. 

     

120.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya. 

     

121.  Saya merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait. 

     

122.  Saya mengatur pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran yang sistemastis 

     

 

 

 

O. Identitas Responden  

15. Nama Responden    : Hilna 

16. Jenis Kelamin          : Perempuan 

 

P. Petunjuk Pengisian  

 

  Berilah tanda centang pada salah alternatif jawaban yang paling merefleksikan presepsi kalian pada 

setiap pertanyaan.  

 

Keterangan Pilihan Jawaban 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Tidak Setuju 

TS Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

No Pernyataan  SS S TS STS 

123.  Saya bisa menganalis materi berdasarkan      



tingkat kesulitannya. 

124.  Saya memahami materi yang diajarkan.      

125.  Saya memahami berbagai teori belajar dan 

prisip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

    

126.  Saya menerapkan berbagai pedekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

     

127.  Saya memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

     

128.  Saya dapat menentukan tujuan 

pembelajaran yang  saya ajarkan. 

     

129.  Saya menentukan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan. 

     

130.  Saya memahami prinsip-prinsip 

perencanaan belajar yang mendidik. 

     

131.  Saya selalu mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembelajaran. 

     

132.  Saya selalu menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. 

     

133.  Saya sangat memahami karakteritik peserta 

didik. 

     

134.  Saya dapat mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam  mata pelajaran yang  

saya ampu. 

     

135.  Saya dapat mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam  mata pelajaran 

yang diampu. 

     

136.  Saya melakukan indentifikasi karakteristik 

belajar peserta didik. 

     

137.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta 

     



didik mencapai prestasi secara optimal. 

138.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya. 

     

139.  Saya merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait. 

     

140.  Saya mengatur pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran yang sistemastis 

     

 

 

 

Q. Identitas Responden  

17. Nama Responden    : Juwita  

18. Jenis Kelamin          : Perempuan 

 

R. Petunjuk Pengisian  

 

  Berilah tanda centang pada salah alternatif jawaban yang paling merefleksikan presepsi kalian pada 

setiap pertanyaan.  

 

Keterangan Pilihan Jawaban 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Tidak Setuju 

TS Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

No Pernyataan  SS S TS STS 

141.  Saya bisa menganalis materi berdasarkan 

tingkat kesulitannya. 

     

142.  Saya memahami materi yang diajarkan.      

143.  Saya memahami berbagai teori belajar dan 

prisip pembelajaran yang mendidik terkait 

    



dengan mata pelajaran yang diampu. 

144.  Saya menerapkan berbagai pedekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

     

145.  Saya memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

     

146.  Saya dapat menentukan tujuan 

pembelajaran yang  saya ajarkan. 

     

147.  Saya menentukan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan. 

     

148.  Saya memahami prinsip-prinsip 

perencanaan belajar yang mendidik. 

     

149.  Saya selalu mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembelajaran. 

     

150.  Saya selalu menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. 

     

151.  Saya sangat memahami karakteritik peserta 

didik. 

     

152.  Saya dapat mengidentifikasi potensi 

peserta didik dalam  mata pelajaran yang  

saya ampu. 

     

153.  Saya dapat mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam  mata pelajaran 

yang diampu. 

     

154.  Saya melakukan indentifikasi karakteristik 

belajar peserta didik. 

     

155.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal. 

     

156.  Saya menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk 

     



kreatifitasnya. 

157.  Saya merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait. 

     

158.  Saya mengatur pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran yang sistemastis 

     

 

 

 

Appendix. 6 

Name  : Juwita 

School : SMP Nadhatul Ulama 

 

1. Apakah kamu menganalis materi berdasarkan tingkat kesulitannya ? 

Jawaban : Iya saya melakukannya agar siswa lebih mudah mengerti 

2. Apakah kamu memahami materi yang kamu ajarkan ? 

Jawaban : Iya saya memahami materi yang saya ajarkan 

3. Apakah kamu memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu ? 

Jawaban :Iya saya memahami berbagai teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Salah 

satu teori belajar yang saya pahami adalah teori belajar kognitif. 

4. Apakah kamu menerapkan berbagai pedekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam  mata pelajaran yang diampu. ? 

  Jawaban:  Iya saya selalu menerapkan berbagai pendekatan , strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik agar siswa saya tidak mudah bosan. 

5. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? 

Jawaban : iya saya memahaminya. Prinsip prinsipnnya terbagi dua, umum dan khusus salah 

satunya adalah praktis. 

6. Apakah kamu menentukan tujuan pembelajaran sebelum mengajar ? 

Jawaban : Iya, agar saya tau tujuan saya mengajar hari ini untuk apa. 

7. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip perencanaan belajar yang mendidik ? 

Jawaban: Iya saya memahaminya. 

8. Apakah kamu selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

Jawaban : Iya saya selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran 

saya agar pembelajaran saya bervariasi. 

9. Apakah kamu selalu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pemelajaran secara utuh. ? 

Jawaban: Iya saya selalu menggunakan media dalam setiap pembelajara saya. 

10. Apakah kamu memahami karakteritik peserta didik ? 

Jawaban:Iya saya memahami karateristik siswa saya itu akan memudahkan saya. 

11. Apakah kamu dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam  mata pelajaran yang 

kamu ajarkan ? 



Jawaban : Iya, saya dapat mengidentifikasi potensi siswa saya saat saya mengajar agar saya 

tau mana yang antusias dalam pembelajaran. 

12. Apakah kamu dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam  mata 

pelajaran yang diampu. 

Jawaban : Iya saya dapat mengidentifikasi kesulitan siswa saat saya mengajar. 

13. Apakah kamu dapat melakukan indentifikasi karakteristik belajar peserta didik ? 

Jawaban : Iya saya dapat melakukakannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

14. Apakah kamu selalu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya saya selalu menyediakan berbagai kegaiatan pembelajaran untuk membuat 

mereka lebih aktif dalam pembelajaran. 

15. Apakah kamu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

Jawaban : iya saya menyediakan berbagai kegiatan misalkan saya menggunakan game saat 

saya mengajar sehingga membuat siswa yang kreatif. 

16. Apakah kamu merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

Jawaban : Iya saya melakukannya. 

17. Apakah kamu selalu mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang sistemastis 

Jawaban : Iya saya selalu mengatur pelaksaan aktivitas saya saat mengajar agar sistematis dan 

bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Name  : Rasyid  

School : SMP NU 

18. Apakah kamu menganalis materi berdasarkan tingkat kesulitannya ? 

    Jawaban : Iya saya melakukannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

19. Apakah kamu memahami materi yang kamu ajarkan ? 

    Jawaban : Iya tentu saja saya memahami materi yang saya ajarkan 

20. Apakah kamu memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu ? 

 Jawaban : Iya saya memahami berbagai teori dan prinsip pembelajaran yang      mendidik. 

Contohnya teori gestalt menurut saya teori ini secara sederhana nya adalah teori yang 

ketika kita mendapatkan suatu informasi atau ilmu itu ketika kita ingin 

menyampaikannya harus disusun kembali dengan bentuk yang sederhana agar mudah 

dipahami. 

21. Apakah kamu menerapkan berbagai pedekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam  mata pelajaran yang diampu. ? 

 Jawaban : Iya saya selalu menerapkan berbagai pendekatan , strategi, metode    dan teknik 

pembelajaran yang mendidik agar siswa saya tidak mudah bosan. 

22. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? 

  Jawaban : iya saya memahaminya. Setahu saya prinsip pengebangan itu ada dua prinsip yaitu 

khusus dan umum. Kalau umum itu salah satunya  kurikulum harus fleksibilitas dan 

kalau yang prinsip khusus itu salah satunnya adalah prinsip berkenaan dengan tujuan 

pendidikan. 

23. Apakah kamu menentukan tujuan pembelajaran sebelum mengajar ? 

    Jawaban : Iya, agar saya tau tujuan saya mengajar hari ini untuk apa. 

24. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip perencanaan belajar yang mendidik ? 

    Jawaban: Iya saya memahaminya.  

25. Apakah kamu selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

 Jawaban : Iya saya selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran saya 

agar pembelajaran saya bervariasi. 



26. Apakah kamu selalu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pemelajaran 

secara utuh. ? 

     Jawaban: Iya saya selalu menggunakan media dalam setiap pembelajara saya. 

27. Apakah kamu memahami karakteritik peserta didik ? 

 Jawaban : Iya saya memahami karateristik siswa saya itu akan memudahkan    saya. 

28. Apakah kamu dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam  mata   pelajaran yang kamu 

ajarkan ? 

  Jawaban: Iya, saya dapat mengidentifikasi potensi siswa saya saat saya   mengajar agar saya tau 

mana yang antusias dalam pembelajaran. 

29. Apakah kamu dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam  mata pelajaran yang 

diampu. 

     Jawaban : Iya saya dapat mengidentifikasi kesulitan siswa saat saya mengajar. 

30. Apakah kamu dapat melakukan indentifikasi karakteristik belajar peserta didik ? 

Jawaban : Iya saya dapat melakukakannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

31. Apakah kamu selalu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya saya selalu menyediakan berbagai kegaiatan pembelajaran untuk membuat mereka 

lebih aktif dalam pembelajaran. 

32. Apakah kamu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

 Jawaban: Iya saya menyediakan berbagai kegiatan misalkan saya menggunakan game saat saya 

mengajar sehingga membuat siswa yang kreatif. 

33. Apakah kamu merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

       Jawaban : Iya saya melakukannya. 

34. Apakah kamu selalu mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang  sistemastis 

Jawaban : Iya saya selalu mengatur pelaksaan aktivitas saya saat mengajar agar sistematis dan 

bagus. 

 

 

 

 

 



 

 

Name : Dandi 

School : SMK Bina Banua  

35. Apakah kamu menganalis materi berdasarkan tingkat kesulitannya ? 

    Jawaban : Iya saya melakukannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

36. Apakah kamu memahami materi yang kamu ajarkan ? 

    Jawaban : Iya tentu saja saya memahami materi yang saya ajarkan 

37. Apakah kamu memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu ? 

 Jawaban : Iya saya memahami berbagai teori dan prinsip pembelajaran yang      mendidik. 

Contohnya teori kognitif menurut saya teori ini mengatakan bahwa proses belajar 

akan berjalan dengan baik apabila materi yang kita ajarkan itu berkesinambungan. 

38. Apakah kamu menerapkan berbagai pedekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam  mata pelajaran yang diampu. ? 

 Jawaban : Iya saya selalu menerapkan berbagai pendekatan , strategi, metode    dan teknik 

pembelajaran yang mendidik agar siswa saya tidak mudah bosan. 

39. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? 

    Jawaban : iya saya memahaminya.  Salah satu prinsip yang paling saya ketahui adalah praktis dan 

efektifitas. 

40. Apakah kamu menentukan tujuan pembelajaran sebelum mengajar ? 

    Jawaban : Iya, agar saya tau tujuan saya mengajar hari ini untuk apa. 

41. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip perencanaan belajar yang mendidik ? 

    Jawaban: Iya saya memahaminya. 

42. Apakah kamu selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

 Jawaban : Iya saya selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran saya 

agar pembelajaran saya bervariasi. 

43. Apakah kamu selalu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pemelajaran 

secara utuh. ? 

     Jawaban: Iya saya selalu menggunakan media dalam setiap pembelajara saya. 

44. Apakah kamu memahami karakteritik peserta didik ? 

 Jawaban : Iya saya memahami karateristik siswa saya itu akan memudahkan    saya. 

45. Apakah kamu dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam  mata   pelajaran yang kamu 

ajarkan ? 



  Jawaban: Iya, saya dapat mengidentifikasi potensi siswa saya saat saya   mengajar agar saya tau 

mana yang antusias dalam pembelajaran. 

46. Apakah kamu dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam  mata pelajaran yang 

diampu. 

     Jawaban : Iya saya dapat mengidentifikasi kesulitan siswa saat saya mengajar. 

47. Apakah kamu dapat melakukan indentifikasi karakteristik belajar peserta didik ? 

Jawaban : Iya saya dapat melakukakannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

48. Apakah kamu selalu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya saya selalu menyediakan berbagai kegaiatan pembelajaran untuk membuat mereka 

lebih aktif dalam pembelajaran. 

49. Apakah kamu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

 Jawaban: Iya saya menyediakan berbagai kegiatan misalkan saya menggunakan game saat saya 

mengajar sehingga membuat siswa yang kreatif. 

50. Apakah kamu merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

       Jawaban : Iya saya melakukannya. 

51. Apakah kamu selalu mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang  sistemastis 

Jawaban : Iya saya selalu mengatur pelaksaan aktivitas saya saat mengajar agar sistematis dan 

bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name  : Haliza 



School : SMP Nadhatul Ulama 

 

52. Apakah kamu menganalis materi berdasarkan tingkat kesulitannya ? 

    Jawaban : Iya saya melakukannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

53. Apakah kamu memahami materi yang kamu ajarkan ? 

    Jawaban : Iya tentu saja saya memahami materi yang saya ajarkan 

54. Apakah kamu memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu ? 

 Jawaban : Iya saya memahami berbagai teori dan prinsip pembelajaran yang      mendidik. Contoh 

teori yang saya tau adalah gestalt dan behavioristik. 

55. Apakah kamu menerapkan berbagai pedekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam  mata pelajaran yang diampu. ? 

 Jawaban : Iya saya selalu menerapkan berbagai pendekatan , strategi, metode    dan teknik 

pembelajaran yang mendidik agar siswa saya tidak mudah bosan. 

56. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? 

    Jawaban : iya saya memahaminya. Yang saya tau kalau prinsip pengembangan kurikulum itu ada 

dua khusus dan umum. Kalau umum itu ada 5 salah satunya adalah praktis. 

57. Apakah kamu menentukan tujuan pembelajaran sebelum mengajar ? 

    Jawaban : Iya, agar saya tau tujuan saya mengajar hari ini untuk apa. 

58. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip perencanaan belajar yang mendidik ? 

    Jawaban: Iya saya memahaminya. 

59. Apakah kamu selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

 Jawaban : Iya saya selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran saya 

agar pembelajaran saya bervariasi. 

60. Apakah kamu selalu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pemelajaran 

secara utuh. ? 

     Jawaban: Iya saya selalu menggunakan media dalam setiap pembelajara saya. 

61. Apakah kamu memahami karakteritik peserta didik ? 

 Jawaban : Iya saya memahami karateristik siswa saya itu akan memudahkan    saya. 

62. Apakah kamu dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam  mata   pelajaran yang kamu 

ajarkan ? 

  Jawaban: Iya, saya dapat mengidentifikasi potensi siswa saya saat saya   mengajar agar saya tau 

mana yang antusias dalam pembelajaran. 

63. Apakah kamu dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam  mata pelajaran yang 

diampu. 



     Jawaban : Iya saya dapat mengidentifikasi kesulitan siswa saat saya mengajar. 

64. Apakah kamu dapat melakukan indentifikasi karakteristik belajar peserta didik ? 

Jawaban : Iya saya dapat melakukakannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

65. Apakah kamu selalu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya saya selalu menyediakan berbagai kegaiatan pembelajaran untuk membuat mereka 

lebih aktif dalam pembelajaran. 

66. Apakah kamu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

 Jawaban: Iya saya menyediakan berbagai kegiatan misalkan saya menggunakan game saat saya 

mengajar sehingga membuat siswa yang kreatif. 

67. Apakah kamu merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

       Jawaban : Iya saya melakukannya. 

68. Apakah kamu selalu mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang  sistemastis 

Jawaban : Iya saya selalu mengatur pelaksaan aktivitas saya saat mengajar agar sistematis dan 

bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Rabi 

School: SMP NU 

 

69. Apakah kamu menganalis materi berdasarkan tingkat kesulitannya ? 

    Jawaban : Iya saya melakukannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 



70. Apakah kamu memahami materi yang kamu ajarkan ? 

    Jawaban : Iya tentu saja saya memahami materi yang saya ajarkan 

71. Apakah kamu memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu ? 

 Jawaban : Iya saya memahami berbagai teori dan prinsip pembelajaran yang      mendidik. Teori 

yang saya pahami adalah teori Gestalt, behavioristik dan kognitif 

72. Apakah kamu menerapkan berbagai pedekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam  mata pelajaran yang diampu. ? 

 Jawaban : Iya saya selalu menerapkan berbagai pendekatan , strategi, metode    dan teknik 

pembelajaran yang mendidik agar siswa saya tidak mudah bosan. 

73. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? 

 Jawaban : iya saya memahaminya. Prinsip yang paling saya ingat adalah kalau kurikulum itu 

praktis. 

74. Apakah kamu menentukan tujuan pembelajaran sebelum mengajar ? 

    Jawaban : Iya, agar saya tau tujuan saya mengajar hari ini untuk apa. 

75. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip perencanaan belajar yang mendidik ? 

    Jawaban: Iya saya memahaminya. 

76. Apakah kamu selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

 Jawaban : Iya saya selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran saya 

agar pembelajaran saya bervariasi. 

77. Apakah kamu selalu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pemelajaran 

secara utuh. ? 

     Jawaban: Iya saya selalu menggunakan media dalam setiap pembelajara saya. 

78. Apakah kamu memahami karakteritik peserta didik ? 

 Jawaban : Iya saya memahami karateristik siswa saya itu akan memudahkan    saya. 

79. Apakah kamu dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam  mata   pelajaran yang kamu 

ajarkan ? 

  Jawaban: Iya, saya dapat mengidentifikasi potensi siswa saya saat saya   mengajar agar saya tau 

mana yang antusias dalam pembelajaran. 

80. Apakah kamu dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam  mata pelajaran yang 

diampu. 

     Jawaban : Iya saya dapat mengidentifikasi kesulitan siswa saat saya mengajar. 

81. Apakah kamu dapat melakukan indentifikasi karakteristik belajar peserta didik ? 

Jawaban : Iya saya dapat melakukakannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 



82. Apakah kamu selalu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya saya selalu menyediakan berbagai kegaiatan pembelajaran untuk membuat mereka 

lebih aktif dalam pembelajaran. 

83. Apakah kamu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

 Jawaban: Iya saya menyediakan berbagai kegiatan misalkan saya menggunakan game saat saya 

mengajar sehingga membuat siswa yang kreatif. 

84. Apakah kamu merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

       Jawaban : Iya saya melakukannya. 

85. Apakah kamu selalu mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang  sistemastis 

Jawaban : Iya saya selalu mengatur pelaksaan aktivitas saya saat mengajar agar sistematis dan 

bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Sofya  

School : SMK Bina Banua 

86. Apakah kamu menganalis materi berdasarkan tingkat kesulitannya ? 

    Jawaban : Iya saya melakukannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

87. Apakah kamu memahami materi yang kamu ajarkan ? 

    Jawaban : Iya tentu saja saya memahami materi yang saya ajarkan 

88. Apakah kamu memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu ? 



 Jawaban : Iya saya memahami berbagai teori dan prinsip pembelajaran yang      mendidik. Salah 

satunya adalah teori gestalt menurut saya sih teori belajar ini semua mahasiswa 

hampir tau 

89. Apakah kamu menerapkan berbagai pedekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam  mata pelajaran yang diampu. ? 

 Jawaban : Iya saya selalu menerapkan berbagai pendekatan , strategi, metode    dan teknik 

pembelajaran yang mendidik agar siswa saya tidak mudah bosan. 

90. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? 

    Jawaban :Saya tidak memahaminya.  

91. Apakah kamu menentukan tujuan pembelajaran sebelum mengajar ? 

    Jawaban : Iya, agar saya tau tujuan saya mengajar hari ini untuk apa. 

92. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip perencanaan belajar yang mendidik ? 

    Jawaban: Saya tidak memahami dan tidak mengetahuinya. 

93. Apakah kamu selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

 Jawaban : Tidak saya tidak selalu menggembangkan komponen rancangan pembelajaran karena 

saya bingung bagaimana untuk selalu mengembangkannya. 

94. Apakah kamu selalu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pemelajaran 

secara utuh. ? 

     Jawaban: Iya saya selalu menggunakan media dalam setiap pembelajara saya. 

95. Apakah kamu memahami karakteritik peserta didik ? 

 Jawaban : Iya saya memahami karateristik siswa saya itu akan memudahkan    saya. 

96. Apakah kamu dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam  mata   pelajaran yang kamu 

ajarkan ? 

  Jawaban: Iya, saya dapat mengidentifikasi potensi siswa saya saat saya   mengajar agar saya tau 

mana yang antusias dalam pembelajaran. 

97. Apakah kamu dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam  mata pelajaran yang 

diampu. 

     Jawaban : Iya saya dapat mengidentifikasi kesulitan siswa saat saya mengajar. 

98. Apakah kamu dapat melakukan indentifikasi karakteristik belajar peserta didik ? 

Jawaban : Iya saya dapat melakukakannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

99. Apakah kamu selalu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya saya selalu menyediakan berbagai kegaiatan pembelajaran untuk membuat mereka 

lebih aktif dalam pembelajaran. 



100. Apakah kamu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

 Jawaban: Iya saya menyediakan berbagai kegiatan misalkan saya menggunakan game saat saya 

mengajar sehingga membuat siswa yang kreatif. 

101. Apakah kamu merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

       Jawaban : Iya saya melakukannya. 

102. Apakah kamu selalu mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang  sistemastis 

Jawaban : Saya bingung bagaimana cara mengatur pelaksaan aktivitas pembelajaran agar 

sistematis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Hilna 

School : SMK Bina Banua 

103. Apakah kamu menganalis materi berdasarkan tingkat kesulitannya ? 

    Jawaban : Iya saya melakukannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

104. Apakah kamu memahami materi yang kamu ajarkan ? 

    Jawaban : Iya tentu saja saya memahami materi yang saya ajarkan 

105. Apakah kamu memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran yang diampu ? 

 Jawaban : Iya saya memahami berbagai teori dan prinsip pembelajaran yang      mendidik. Salah 

satu teori yang paling saya pahami adalah teori behavioristik. 

106. Apakah kamu menerapkan berbagai pedekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam  mata pelajaran yang diampu. ? 



 Jawaban : Iya saya selalu menerapkan berbagai pendekatan , strategi, metode    dan teknik 

pembelajaran yang mendidik agar siswa saya tidak mudah bosan. 

107. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? 

    Jawaban :Iya saya memahaminya.  

108. Apakah kamu menentukan tujuan pembelajaran sebelum mengajar ? 

    Jawaban : Iya, agar saya tau tujuan saya mengajar hari ini untuk apa. 

109. Apakah kamu memahami prinsip-prinsip perencanaan belajar yang mendidik ? 

    Jawaban:Tidak, saya tidak memahaminya . 

110. Apakah kamu selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

 Jawaban :Ya saya selalu mengembangkannya. 

111. Apakah kamu selalu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan 

pemelajaran secara utuh. ? 

     Jawaban: Iya saya selalu menggunakan media dalam setiap pembelajara saya. 

112. Apakah kamu memahami karakteritik peserta didik ? 

 Jawaban : Iya saya memahami karateristik siswa saya itu akan memudahkan    saya. 

113. Apakah kamu dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam  mata   pelajaran yang kamu 

ajarkan ? 

  Jawaban: Iya, saya dapat mengidentifikasi potensi siswa saya saat saya   mengajar agar saya tau 

mana yang antusias dalam pembelajaran. 

114. Apakah kamu dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam  mata pelajaran yang 

diampu. 

     Jawaban : Iya saya dapat mengidentifikasi kesulitan siswa saat saya mengajar. 

115. Apakah kamu dapat melakukan indentifikasi karakteristik belajar peserta didik ? 

Jawaban : Iya saya dapat melakukakannya agar memudahkan saya dalam mengajar. 

116. Apakah kamu selalu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya saya selalu menyediakan berbagai kegaiatan pembelajaran untuk membuat mereka 

lebih aktif dalam pembelajaran. 

117. Apakah kamu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

 Jawaban: Iya saya menyediakan berbagai kegiatan misalkan saya menggunakan game saat saya 

mengajar sehingga membuat siswa yang kreatif. 

118. Apakah kamu merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

       Jawaban : Iya saya melakukannya. 

119. Apakah kamu selalu mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang  sistemastis 



Jawaban : Iya saya selalu mengatur pelaksaan aktivitas saya saat mengajar agar sistematis dan 

bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix. 6 

Nama                      : Bapak Abdurahman 

Tempat Mengajar  : SMK Bina Banua Banjarmasin 

 

1. Apakah mahasiswa  melakukan analisis materi berdasarkan tingkat kesulitannya saat 

mengajar ? 

Jawaban: Ya, mereka melakukan analisi materi berdasarkan tingkat kesulitannya. 

2. Apakah mahasiswa paham terhadap materi yang diajarkan ? 

Jawaban : Ya. Mereka sangat paham dengan materi yang mereka ajarkan. Bahkan ada salah 

satu dari mereka yang sangat paham tentang materi yang ia ajarkan. 

3. Apakah mahasiswa memahami berbagai teori belajar dan prinsip- prinsip pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu ? 

Jawaban : Ya, mereka memahami teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik, karena saat 

mereka mengajar itu sangat baik itu berarti mereka sudah memahami ha tersebut. 



4. Apakah mahasiswa  menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu ? 

Jawaban : Iya mereka menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran saat mengajar. Sehingga membuat siswa mereka semangat saat 

belajar. 

5. Apakah mahasiswa memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

Jawaban: Iya menurut saya mereka sudah memahaminya dengan baik. 

6. Apakah mahasiswa  menentukan terlebih dulu  tujuan pembelajaran yang akan di ajarkan ? 

Jawaban : Iya tentu saja , karena itu membuat pembelajaran mereka ter arah dan sesaui 

dengan topik yang diajarkan. 

7. Apakah mahasiswa memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik ? 

Jawaban : Iya mereka memahami, karena saat mereka mengajar mereka tau bagaimana cara 

mengajar yang baik yang mana itu bisa dikatakan mereka sudah tau bagaimana 

prinsip perancaan pembelajaran yang mendidik. 

8. Apakah mahasiswa mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

Jawaban : Ya, mereka selalu mengembangkan komponen pembelajaran setiap mereka 

mengajar, sehingga siswa tidak mudah bosan. 

9. Apakah mahasiswa menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di 

dalam kelas ? 

Jawaban : Iya mereka menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap dan bagus. 

10. Apakah mahasiswa  melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas  dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan? 

Jawaban :Iya mereka melaksanakannya 

11. Apakah mahasiswa  menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh ? 

Jawaban : Iya, mereka selalu menggunakan media dalam pembelajaran, dan media yang 

mereka gunakan sesuai dengan topic yang mereka ajarkan dan media yang mereka 

gunakan mempermudah siwa memahami pelajaran. 

12. Apakah mahasiswa memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya ? 

Jawaban : Iya mereka memahami karakterikstik siswa, misalkan ada yang kesulitan dalam 

pelajaran mereka membantu siswa tersebut. 

13. Apakah mahasiswa  dapat  mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang 

diampu ? 

Jawaban : Iya, karena mereka tau mana siswa yang antusias dan memang suka pada mata 

pembelajaran itu. 



14. Apakah mahasiswa mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran 

yang diampu ? 

Jawaban : Ya mereka bisa mengidentifikassi kesulitan peserta didik saat mereka mengajar 

misalkan saat ada siswa yang diam saja dan saat ditanya mereka tidak bisa maka 

mereka akan lebih memperhatiakn siswa tersebut agar tidak kesulitan lagi dalam 

pembelajaran. 

15. Apakah mahasiswa melakukan identifikasi karakteristik belajar peserta didik saat mengajar ? 

Jawaban : Iya, mereka tau mana siswa yang aktif, mana siswa yang kurang aktif saat mereka 

mengajar. 

16. Apakah mahasiswa  menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya, mereka selalu menyediakan berbagai macam kegiatan saat mengajar agar 

memicu siswa lebih aktif dalam proses belajar dan mengajar. 

17. Apakah mahasiswa menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

Jawaban : Iya mereka selalu menyediakan berbagai kegiatan, misalkan mereka kadag 

mengunakan game saat mengajar sehingga membuat mereka lebih aktif dan 

membuat mereka lebih kreatif. 

18. Apakah mahasiswa merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

Jawaban : Ya mereka merencanakan kegiatan yang saling terkait misalkan  

19. Apakah mahasiswa mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang sistematis ? 

Jawaban : Iya mereka selalu mengatur aktivitas pembelajaran yang sistematis supaya 

siswanya tidak bingu 

 

Nama                     : Ibu Sari 

Tempat Mengajar  :SMP Nadhatul Ulama Banjarmasin 

 

1. Apakah mahasiswa  melakukan analisis materi berdasarkan tingkat kesulitannya saat 

mengajar ? 

Jawaban: Ya mereka melakukan analisis bedasarkan tingkat kesulitannya, agar siswa lebih 

mudah memahami. 

2. Apakah makasiswa paham terhadap materi yang diajarkan ? 

Jawaban : Ya mereka sangat paham dengan materi yang mereka ajarkan. 



3. Apakah mahasiswa memahami berbagai teori belajar dan prinsip- prinsip pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu ? 

Jawaban : Ya, mereka memahami teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik saat 

mereka mengajar. 

4. Apakah mahasiswa  menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu ? 

Jawaban : Iya mereka selalu menerapkan berbagai pendekatan , strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik saat mereka mengajar. 

5. Apakah mahasiswa memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

Jawaban: Iya menurut saya mereka sudah memahaminya. 

6. Apakah mahasiswa  menentukan terlebih dulu  tujuan pembelajaran yang akan di ajarkan ? 

Jawaban : Iya mereka selalu menentukan terlebih dulu tujuan sebelum  mereka mengajar agar 

mereka ter arah. 

7. Apakah mahasiswa memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik ? 

Jawaban: Iya, mereka memahamji bagaimana prinsip -prinsip perancangan pembelajaran yang 

mendidik karena saat mereka mengajar itu bagus. 

8. Apakah mahasiswa mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

Jawaban : Iya mereka selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran 

agar siswa mereka tidak mudah bosan dalam pembelajaran. 

9. Apakah mahasiswa menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di 

dalam kelas ? 

Jawaban : Iya mereka sudah sangat baik dalam menyusun rancangan pembelajaran. 

10. Apakah mahasiswa  melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas  dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan? 

Jawaban : Iya mereka sudah melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas  dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan saat mengajar dikelas. 

11. Apakah mahasiswa  menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh ? 

Jawaban : Iya mereka selalu menggunakan media saat mengajar dan media yang mereka 

gunakan saat baik dan sesuai. 

12. Apakah mahasiswa memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya ? 

Jawaban : Iya mereka sudah memahami karakteritik peserta didik selama mereka mengajar 

karena mereka tau bagaimana mengatai siswa yang ribut yang cuma diam dan 

siswa yang tidak memperhatiakan. 



13. Apakah mahasiswa  dapat  mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang 

diampu ? 

Jawaban : Iya mereka dapat mengidentifikasi potensi siswa dalam pembelajaran mereka tau 

siswa yang antusias dalam pembelajaran. 

14. Apakah mahasiswa mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran 

yang diampu ? 

Jawaban : Iya mereka selalu melihat siswa yang kesulitan saat pemblajaran dan selau 

membantu mereka agar dapat memahmi materi yang diajarkan. 

15. Apakah mahasiswa melakukan identifikasi karakteristik belajar peserta didik saat mengajar ? 

Jawaban : Iya mereka melakukan identifikai karakter belajar siswa saat mengajar, agar 

mereka memudahkan mereka dalam mengajar.  

16. Apakah mahasiswa  menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya mereka selalu menyediakan berbagai kegiatan untuk mendorong siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

17. Apakah mahasiswa menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

Jawaban : Iya mereka selalu meneydiakan kegiatan pembelajaran untuk membuat siswa lebih 

aktif dan kreatif dalam pembelajaran, misalkan mereka selalu menggunakan 

game agar pembeajatan tidak membosankan. 

18. Apakah mahasiswa merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

Jawaban : Iya mereka selalu melakukan kegiatan pembelajaran yang saling terkait aat 

mengajar. 

19. Apakah mahasiswa mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang sistematis ? 

Jawaban : Iya mereka selalu mengatur pelaksaan pembelajaran yang sistematis agar 

meudahkan siwa. 

 

 

 

 

Nama                     : Ibu Rum 

Tempat Mengajar  : SMP Nadhatul Ulama 

 



1. Apakah mahasiswa  melakukan analisis materi berdasarkan tingkat kesulitannya saat 

mengajar ? 

Jawaban:  Iya mereka melakukan analisi materi berdasarkan tingkat kesulitannya. 

2. Apakah makasiswa paham terhadap materi yang diajarkan ? 

Jawaban : Iya, mereka sangat paham terhadap apa yang mereka ajarkan. 

3. Apakah mahasiswa memahami berbagai teori belajar dan prinsip- prinsip pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu ? 

Jawaban : Iya menurut saya merek sudah memahami teori dan prinsip pembelajaran yang 

mendidik saat mengajarr karena saat mereka mnegjar itu sudah sangat baik 

4. Apakah mahasiswa  menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu ? 

Jawaban : Iya mereka selalu menerapakan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik agar membuat siswa mereka tidak mudah bosan. 

5. Apakah mahasiswa memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

Jawaban: Iya menurut saya mereka sudah memahaminya dengan baik. 

6. Apakah mahasiswa  menentukan terlebih dulu  tujuan pembelajaran yang akan di ajarkan ? 

Jawaban : Iya mereka selalu menentukan tujuan pembelajaran agara mereka tidak bingung 

saat mengajar dikelas. 

7. Apakah mahasiswa memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik ? 

Jawaban : Iya, mereka sudah memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang 

mendidik karena saat dikelas mereka tau bagaiumana mengajar yang baik itu 

seperti apa. 

8. Apakah mahasiswa mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

Jawaban : Iya mereka selalu mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran 

saat mereka mengajar. 

9. Apakah mahasiswa menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di 

dalam kelas ? 

Jawaban : Iya mereka sudah angat baik dalam menyusun rancangan pembelajaran dan sudah 

sesuai. 

10. Apakah mahasiswa  melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas  dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan? 

Jawaban : Iya, mereka melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas  dengan 

memperhatikan standar keamanan 

11. Apakah mahasiswa  menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh ? 



Jawaban : Iya mereka selalu mng mana media yang mereka menggunakan media saat mereka 

mengajar dikelas yang mana media yang mereka gunakan sesaui dengan 

karakteristik siswa dan sesaui dengan materi yang mereka ajarkan. 

12. Apakah mahasiswa memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya ? 

Jawaban : Iya hampir semua mahasiswa ppl sudah paham dengan karakterteristik siswa 

mereka sehingga ketika mereka mengajar mereka sudah nyaman dengan  siswa 

yang mereka ajarkan begitupun sebaliknya. 

13. Apakah mahasiswa  dapat  mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang 

diampu ? 

Jawaban : Iya mereka dapat mengidentifikasi potensi siswa mereka saat mereka mengajar. 

14. Apakah mahasiswa mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran 

yang diampu ? 

Jawaban : Iya mereka dapat mengidentifikasi kesulitan belajar siswa saat mereka mengajar 

misalkan saat siswa tidak paham mereka datang langsung kesiswa yang kesulitan 

dan menjeaskan dengan sabar. 

15. Apakah mahasiswa melakukan identifikasi karakteristik belajar peserta didik saat mengajar ? 

Jawaban : Iya mereka selalu melakukannya agar memudahkan mereka saat mengajar. 

16. Apakah mahasiswa  menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya, mereka selalu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran agar membuat 

siswa lebih aktif. 

17. Apakah mahasiswa menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

Jawaban : Iya mereka selalu menyediakan berbagai kegiatan saat mengajar misalkan 

menggunakan game sehingga semua siswa turut aktif dalam proses belajar dan 

mengajar. 

18. Apakah mahasiswa merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

Jawaban : Iya mereka selalu merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait saat 

mereka mengajar. 

19. Apakah mahasiswa mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang sistematis ? 

Jawaban : Iya mereka selau mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang sistematis agar 

memudahkan mereka dalam mengajar. 

 

 



 

 

Nama                     : Isti 

Tempat Mengajar  :SMK Bina Banua 

 

1. Apakah mahasiswa  melakukan analisis materi berdasarkan tingkat kesulitannya saat 

mengajar ? 

Jawaban:  Iya mereka selalu melakukan analisis materi berdasarkan tingkat kesulitannya. 

2. Apakah makasiswa paham terhadap materi yang diajarkan ? 

Jawaban : Iya mereka paham terhadap materi yang mereka ajarkan 

3. Apakah mahasiswa memahami berbagai teori belajar dan prinsip- prinsip pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu ? 

Jawaban : Iya mereka memahami berbagai teori belajar dan prinsip prinsip pembelajaran yang 

mendidik karena mereke tau bagaimana mengajar dengan baik. 

4. Apakah mahasiswa  menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu ? 

Jawaban :Iya mereka menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik agar siswa tidak mudah bosan saat mereka mengajar. 

5. Apakah mahasiswa memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

Jawaban: Ya menurut saya mereka sudah paham akan prinsip-prinsip pengembangan 

kurikulum. 

6. Apakah mahasiswa  menentukan terlebih dulu  tujuan pembelajaran yang akan di ajarkan ? 

Jawaban : Iya dan biasanya mereka selalu mengkonultasikan tujuan pembelajaraan mereka 

apakah itu sudah pas atau belum. 

7. Apakah mahasiswa memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik ? 

Jawaban : Saya rasa mereka belum memahami karena masih ada dari mereka yang kurang 

dalam mengajar 

8. Apakah mahasiswa mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran ? 

Jawaban : hanya sebagain dari mereka yang mengembangkan komponen-kommponen 

pembelajaran senagain hanya itu itu saja. 

9. Apakah mahasiswa menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di 

dalam kelas ? 

Jawaban : Iya mereka sudah menyusun rancangan pemblajaran yang baik dan lengkap. 



10. Apakah mahasiswa  melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas  dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan? 

Jawaban : Iya mereka melakukannya. 

11. Apakah mahasiswa  menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh ? 

Jawaban : Iya mereka selalu menggunakan media saat mereka mnegajar. 

12. Apakah mahasiswa memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya ? 

Jawaban : Hanya sebagian yang sudah memahami karakteristik peserta didik sisanya masih 

acuh dengan siswa mereka. 

13. Apakah mahasiswa  dapat  mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang 

diampu ? 

Jawaban : Hanya sebagian yang dapat mengidentifikasi potensi siswa mereka aat mereka 

mengajar. 

14. Apakah mahasiswa mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran 

yang diampu ? 

Jawaban : Hanya sebagian dari mereka yang dapat mengidentifikasi kesulitan peserta didik 

sisanya hanya membiarkan saja da melanjutakan pembelajara mereka. 

15. Apakah mahasiswa melakukan identifikasi karakteristik belajar peserta didik saat mengajar ? 

Jawaban : Hanya sebagian saja. 

16. Apakah mahasiswa  menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal ? 

Jawaban : Iya mereka menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran agar saat mereka 

mengajar itu tidak membosankan. 

17. Apakah mahasiswa menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk kreatifitasnya ? 

Jawaban : Iya mereka menyediakan berbagai kegiatan seperti mengajak siswa bermain game 

18. Apakah mahasiswa merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait ? 

Jawaban : Iya mereka selalu merencanakan kegiatan pemebalajaran yang saling terkait. 

19. Apakah mahasiswa mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang sistematis ? 

Jawaban : Iya mereka mengatur pelaksaan aktivitas pembelajaran yang sistematis. 

 

Appendix.7 

Penilaian Kegiatan Pembelajaran Tiga Kali Pertemuan. 



Nama                 : Abdul Rasyid 

Nama Sekolah          : SMP NU Banjarmasin 

Indikator 

1 = Sangat Kurang   

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No 
Indikator Pengamatan Melalui 

Kegiatan Pembelajaran 

Skala Nilai 
Rata-

rata 
Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Mahasiswa melakukan analisis 

materi berdasarkan tingkat 

kesulitannya. 

                   

2 
Mahasiswa memahami materi 

yang diajarkan. 

                

3 

Mahasiswa memahami berbagai 

teori belajar dan prinsipprinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

                

4 

Mahasiswa menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

                

5 
Mahasiswa memahami prinsip 

pengembangan kurikulum. 

                

6 
Mahasiswa menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

                

7 
Mahasiswa memahami prinsip-

prinsip perancangan pembelajaran 

                



yang mendidik 

8 

Mahasiswa mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran 

                

9 

Mahasiswa menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas. 

                

10 

Mahasiswa melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

                

11 

Mahasiswa menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh 

                

12 

Mahasiswa memahami 

karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial budaya 

                

13 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

                

14 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

                

15 
Mahasiswa melakukan identifikasi 

karakteristik belajar peserta didik 

                

16 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara optimal 

                



17 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya 

                

18 

Mahasiswa merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait 

                

19 

Mahasiswa mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran yang 

sistematis 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Kegiatan Pembelajaran Tiga Kali Pertemuan. 

Nama                 : Rabi 

Nama Sekolah          : SMK Bina Banua Banjarmasin 

 

Indikator 

1 = Sangat Kurang   

2 = Kurang 



3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No 
Indikator Pengamatan Melalui 

Kegiatan Pembelajaran 

Skala Nilai 
Rata-

rata 
Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Mahasiswa melakukan analisis 

materi berdasarkan tingkat 

kesulitannya. 

                

2 
Mahasiswa memahami materi 

yang diajarkan. 

                

3 

Mahasiswa memahami berbagai 

teori belajar dan prinsipprinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

                

4 

Mahasiswa menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

                

5 
Mahasiswa memahami prinsip 

pengembangan kurikulum. 

                

6 
Mahasiswa menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

                

7 

Mahasiswa memahami prinsip-

prinsip perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

                

8 

Mahasiswa mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran 

                

9 

Mahasiswa menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas. 

                



10 

Mahasiswa melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

                

11 

Mahasiswa menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh 

                

12 

Mahasiswa memahami 

karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial budaya 

                

13 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

                

14 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

                

15 
Mahasiswa melakukan identifikasi 

karakteristik belajar peserta didik 

                

16 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara optimal 

                

17 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya 

                

18 
Mahasiswa merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

                



terkait 

19 

Mahasiswa mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran yang 

sistematis 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Kegiatan Pembelajaran Tiga Kali Pertemuan. 

Nama                 : Dandi  

Nama Sekolah          : SMK Bina Banua 

 

Indikator 

1 = Sangat Kurang   

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No 
Indikator Pengamatan Melalui 

Kegiatan Pembelajaran 

Skala Nilai Rata-

rata Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Mahasiswa melakukan analisis 

materi berdasarkan tingkat 

kesulitannya. 

                

2 
Mahasiswa memahami materi 

yang diajarkan. 

                

3 

Mahasiswa memahami berbagai 

teori belajar dan prinsipprinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

                

4 

Mahasiswa menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

                

5 
Mahasiswa memahami prinsip 

pengembangan kurikulum. 

                

6 
Mahasiswa menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

                

7 

Mahasiswa memahami prinsip-

prinsip perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

                

8 

Mahasiswa mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran 

                

9 

Mahasiswa menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas. 

                

10 

Mahasiswa melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

                

11 
Mahasiswa menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

                



yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh 

12 

Mahasiswa memahami 

karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial budaya 

                

13 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

                

14 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

                

15 
Mahasiswa melakukan identifikasi 

karakteristik belajar peserta didik 

                

16 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara optimal 

                

17 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya 

                

18 

Mahasiswa merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait 

                

19 

Mahasiswa mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran yang 

sistematis 

                

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Kegiatan Pembelajaran Tiga Kali Pertemuan. 

Nama                 : Yunita  

Nama Sekolah          : SMK Bina Banua 

 

Indikator 

1 = Sangat Kurang   

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No 
Indikator Pengamatan Melalui 

Kegiatan Pembelajaran 

Skala Nilai 
Rata-

rata 
Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Mahasiswa melakukan analisis 

materi berdasarkan tingkat 

kesulitannya. 

                

2 
Mahasiswa memahami materi 

yang diajarkan. 

                

3 
Mahasiswa memahami berbagai 

teori belajar dan prinsipprinsip 

                



pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

4 

Mahasiswa menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

                

5 
Mahasiswa memahami prinsip 

pengembangan kurikulum. 

                

6 
Mahasiswa menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

                

7 

Mahasiswa memahami prinsip-

prinsip perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

                

8 

Mahasiswa mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran 

                

9 

Mahasiswa menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas. 

                

10 

Mahasiswa melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

                

11 

Mahasiswa menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh 

                

12 

Mahasiswa memahami 

karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

                



moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial budaya 

13 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

                

14 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

                

15 
Mahasiswa melakukan identifikasi 

karakteristik belajar peserta didik 

                

16 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara optimal 

                

17 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya 

                

18 

Mahasiswa merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait 

                

19 

Mahasiswa mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran yang 

sistematis 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Penilaian Kegiatan Pembelajaran Tiga Kali Pertemuan. 

Nama                 : Haliza  

Nama Sekolah          : SMP NU Banjarmasin 

 

Indikator 

1 = Sangat Kurang   

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No 
Indikator Pengamatan Melalui 

Kegiatan Pembelajaran 

Skala Nilai 
Rata-

rata 
Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Mahasiswa melakukan analisis 

materi berdasarkan tingkat 

kesulitannya. 

                

2 
Mahasiswa memahami materi 

yang diajarkan. 

                

3 

Mahasiswa memahami berbagai 

teori belajar dan prinsipprinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

                

4 

Mahasiswa menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

                



5 
Mahasiswa memahami prinsip 

pengembangan kurikulum. 

                

6 
Mahasiswa menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

                

7 

Mahasiswa memahami prinsip-

prinsip perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

                

8 

Mahasiswa mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran 

                

9 

Mahasiswa menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas. 

                

10 

Mahasiswa melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

                

11 

Mahasiswa menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh 

                

12 

Mahasiswa memahami 

karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial budaya 

                

13 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

                

14 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

                



15 
Mahasiswa melakukan identifikasi 

karakteristik belajar peserta didik 

                

16 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara optimal 

                

17 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya 

                

18 

Mahasiswa merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait 

                

19 

Mahasiswa mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran yang 

sistematis 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Kegiatan Pembelajaran Tiga Kali Pertemuan. 

Nama                 : Sofya  

Nama Sekolah          : SMK Bina Banua 



 

Indikator 

1 = Sangat Kurang   

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No 
Indikator Pengamatan Melalui 

Kegiatan Pembelajaran 

Skala Nilai 
Rata-

rata 
Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Mahasiswa melakukan analisis 

materi berdasarkan tingkat 

kesulitannya. 

                

2 
Mahasiswa memahami materi 

yang diajarkan. 

                

3 

Mahasiswa memahami berbagai 

teori belajar dan prinsip prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

                

4 

Mahasiswa menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

                

5 
Mahasiswa memahami prinsip 

pengembangan kurikulum. 

                

6 
Mahasiswa menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

                

7 

Mahasiswa memahami prinsip-

prinsip perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

                



8 

Mahasiswa mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran 

                

9 

Mahasiswa menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas. 

                

10 

Mahasiswa melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

                

11 

Mahasiswa menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh 

                

12 

Mahasiswa memahami 

karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial budaya 

                

13 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

                

14 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

                

15 
Mahasiswa melakukan identifikasi 

karakteristik belajar peserta didik 

                

16 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara optimal 

                

17 Mahasiswa menyediakan berbagai                 



kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya 

18 

Mahasiswa merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait 

                

19 

Mahasiswa mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran yang 

sistematis 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Kegiatan Pembelajaran Tiga Kali Pertemuan. 

Nama                 : Hilna  

Nama Sekolah          : SMK Bina Banua 

 

Indikator 

1 = Sangat Kurang   

2 = Kurang 

3 = Cukup 



4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No 
Indikator Pengamatan Melalui 

Kegiatan Pembelajaran 

Skala Nilai 
Rata-

rata 
Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Mahasiswa melakukan analisis 

materi berdasarkan tingkat 

kesulitannya. 

                

2 
Mahasiswa memahami materi 

yang diajarkan. 

                

3 

Mahasiswa memahami berbagai 

teori belajar dan prinsipprinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

                

4 

Mahasiswa menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

                

5 
Mahasiswa memahami prinsip 

pengembangan kurikulum. 

                

6 
Mahasiswa menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

                

7 

Mahasiswa memahami prinsip-

prinsip perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

                

8 

Mahasiswa mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran 

                

9 

Mahasiswa menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas. 

                

10 
Mahasiswa melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik di 

                



kelas dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

11 

Mahasiswa menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh 

                

12 

Mahasiswa memahami 

karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial budaya 

                

13 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

                

14 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

                

15 
Mahasiswa melakukan identifikasi 

karakteristik belajar peserta didik 

                

16 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara optimal 

                

17 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya 

                

18 

Mahasiswa merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait 

                

19 Mahasiswa mengatur pelaksanaan                 



aktivitas pembelajaran yang 

sistematis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Kegiatan Pembelajaran Tiga Kali Pertemuan. 

Nama                 : Juwita 

Nama Sekolah          : SMP NU Banjarmasin 

 

Indikator 

1 = Sangat Kurang   

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No 
Indikator Pengamatan Melalui 

Kegiatan Pembelajaran 

Skala Nilai 
Rata-

rata 
Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Pertemuan ke-3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Mahasiswa melakukan analisis                 



materi berdasarkan tingkat 

kesulitannya. 

2 
Mahasiswa memahami materi 

yang diajarkan. 

                

3 

Mahasiswa memahami berbagai 

teori belajar dan prinsipprinsip 

pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

                

4 

Mahasiswa menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

                

5 
Mahasiswa memahami prinsip 

pengembangan kurikulum. 

                

6 
Mahasiswa menentukan tujuan 

pembelajaran yang diampu 

                

7 

Mahasiswa memahami prinsip-

prinsip perancangan pembelajaran 

yang mendidik 

                

8 

Mahasiswa mengembangkan 

komponen-komponen rancangan 

pembelajaran 

                

9 

Mahasiswa menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas. 

                

10 

Mahasiswa melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik di 

kelas dengan memperhatikan 

standar keamanan yang 

dipersyaratkan 

                

11 

Mahasiswa menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar 

yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran 

                



yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh 

12 

Mahasiswa memahami 

karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosialemosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial budaya 

                

13 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata 

pelajaran yang diampu 

                

14 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu 

                

15 
Mahasiswa melakukan identifikasi 

karakteristik belajar peserta didik 

                

16 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mendorong peserta didik 

mencapai prestasi secara optimal 

                

17 

Mahasiswa menyediakan berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi 

peserta didik, termasuk 

kreatifitasnya 

                

18 

Mahasiswa merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait 

                

19 

Mahasiswa mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran yang 

sistematis 

                

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Appendix. 8 

Observation in SMK Bina Banua Banjarmasin 

 

       

 

 

      

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation in SMP Nadhatul Ulama Banjarmasin 

 

      

 

 



       

 

       

 

      

 

 

Interview with English Teacher in SMK Bina Banua Banjarmasin 

 

 



    

 

 

Interview with English Teacher in SMP Nadhatul Ulama 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


