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Penyampaian Tujuan : Menjelaskan teori, konsep, dan
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MK
Kependidikan dan aplikasinya sehingga mahasiswa
mampu melaksanakan aktifitas pendidikan atau
pembelajaran sesuai tujuan pendidikan atau pengelolaan
tenaga kependidikan secara efektif dan efisien.
Penjelasan CP MK
: Mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan teori,
konsep, dan prinsip Profesi Kependidikan dalam aktifitas
pendidikan maupun pengelolaan tenaga kependidikan
seara efektif dan efisien.
Kemampuan akhir : Mahasiswa mampu memahami, menguasai, dan terampil
yang diharapkan
dalam mengimplementasikan teori, konsep, dan prinsip
Profesi Keguruan berbasis sekolah (dasar dan menengah),
di dalam aktivitas pendidikan atau pembelajaran guna
mencapai tujuan pendidikan atau pengelolaan tenaga
kependidikan secara efektif dan efisien.
Perkuliahan
Muka

Tatap : Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan
dengan dengan ketentuan, a.l:
A. Tatap muka selama 14 kali, dengan materi:
1. Keguruan di Indonesia
2. Profesi dan profesionalisme
3. Kode etik guru sebagai tenaga pendidik
4. Manajemen guru dan kependidikan
5. Kerja dan kinerja
6. Kompetensi guru sebagai tenaga pendidik
7. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan
8. Lembaga
pembinaan
guru
dan
tenaga
kependidikan
9. Guru dan pelatihan
10. Pendidik dan panggilan jiwa
11. Pendidik dan anak didiknya.
12. Kepribadian guru
Catatan: mahasiswa wajib mengikuti tatap muka
minimal 11 kali
B. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan 2 kali yaitu pada
paruh tengah semester (ETS dan EAS).
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Metode
pembelajaran
dipergunakan

yang

Sistematika
Penugasan
Terstruktur

Sistematika
Penugasan mandiri

: a. Metode: ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan
masalah, observasi, dan riset
b. Pendekatan pembelajaran: Ekspositori, inkuiri,
kooperatif, dan saintifik
: Secara berkelompok (3 orang per kelompok) mahasiswa
wajib mengerjakan tugas tersetruktur, a.l:
1. TR/MR: Membaca, menelaah materi kuliah dari
sumber referensi yang anjurkan, membuat laporan
(makalah),
mempresentasikan
(power
point)
Keterangan:
a. materi telaah setiap kelompok diambil dari materi
pertemuan 3 sampai 13
b. penyajian laporan (presentasi) sesuai dengan
jadwal materi perkuliahan, dan dinilai oleh teman
sejawat
c. mekanisme pembuatan laporan (makalah) dan
presentasi sebagaimana ketentuan terlampir
2. JR: Mengumpulkan, mendokumentasikan jurnaljurnal yang berhubungan dengan Profesi Keguruan
dan/atau materi perkuliahan (minimal 5 jurnal per
kelompok)
Keterangan:
a. Jurnal yang telah diperoleh didokumentasikan
(dijilid)
b. Menyertakan halaman sampul pada produk
dokumentasi yang memuat: Judul “Dokumentasi
Jurnal-Jurnal
Profesi
Kependidikan
dan
Keguruan; nama kelompok; nama anggota
kelompok, dll (lihat contoh pada lamiran)
c. Tugas dikumpul diakhir perkuliahan (pertemuan
ke 15)
d. MnR: Melaksanakan dan membuat laporan mini
riset/observasi. Materi riset/observasi bisa dipilih dari
materi perkuliahan dan dapat dikembangkan sesuai
dengan minat dan kemampuan setiap kelompok.
Keterangan:
a. pembuatan laporan mini riset/observasi meliputi;
judul, abstraksi, pendahuluan, identifikasi
masalah, rumusan masalah, landasan teori,
pembahasan, hasil, kesimpulan, daftar pustaka.
b. Tugas dikumpul diakhir perkuliahan (pertemuan
ke 15) dalam bentuk hardcopy dan softcopy
secara kolektif
c. Untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran
: Secara mandiri, setiap mahasiswa ditugaskan, a.l:
1. MR: membuat makalah dengan topik, a.l:
1. Profesi dan profesionalisme
2. Kode etik guru sebagai tenaga pendidik
3. Manajemen guru dan tenaga kependidikan
4. Kerja dan kinerja
5. Kompetensi guru sebagai tenaga pendidik
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6. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan
7. Lembaga pembinaan guru dan tenaga kependidikan
8. Guru dan pelatihan
9. Pendidik dan panggilan jiwa
10. Pendidik dan anak didiknya.
11. Kepribadian guru

Sikap/attitude

Keterangan:
a. penentuan topik makalah individu akan diatur
secara sistematis (secara acak dan berurutan
berdasarkan nomor urut absensi mahasiswa)
b. Tahapan penyusunan makalah lihat pada lampiran
c. Tugas dikumpul diakhir perkuliahan (pertemuan ke
15)
2. TR: membuat Review Jurnal. Jurnal yang di review
dipilih/diambil dari kumpulan jurnal tugas kelompok.
Keterangan:
a. Cara melakukan kritik jurnal lihat lampiran.
b. Tugas dikumpul diakhir perkuliahan (pertemuan ke
15)
Penilaian
sikap
(individu)
meliputi:
disiplin,
tanggungjawab, kerjasama, dan etika/kesantunan
(kedisiplinan, penampilan, kesantunan, kemampuan
kerjasama, kemampuan berkomunikasi, komitmen,
keteladanan, semangat, empati, dan tanggungjawab).

Kriteria
penilain : Penilaian akhir yang diberikan kepada mahasiswa
yang dipergunakan
meliputi Maka penilaian akhir adalah total dari Tatap
muka (30%) + Tugas terstruktur (30%) + Tugas mandiri
(30%) + Attitude (10%).
Penilaian:
A
B
C
D
E

=
=
=
=
=

Diketahui
Program Studi

Dr. Asnil Aida Ritonga, M.Ag

81 – 100
71 – 80,00
61 – 70,00
51 – 59,99
< 50

=
=
=
=
=

4.00
3.00
2.00
1.00
0

=
=
=
=
=

Istimewa
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

Dosen Mata Kuliah

Kosma

Dr.Mardianto, M.Pd
Dr.Rahmat Hidayat,M.Pd

-------------------
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Contoh Halaman Sampul Tugas

Lampiran 1.

Tugas TerstrukturPertama
(Materi Report)

JUDUL
(DILIHAT PADA MATERI KONTRAK KULIAH)
Disusun Sebagai Salah Satu Tugas Terstruktur Yang Diwajibkan
Dalam Mengikuti Perkuliahan Profesi Kependidikan

Oleh,
KELOMPOK : .................
1. NAMA ANGGOTA KELOMPOK/NIM
2. NAMA ANGGOTA KELOMPOK/NIM
3. NAMA ANGGOTA KELOMPOK/NIM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2017
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Contoh Halaman Sampul Tugas

Lampiran 2.

Tugas Terstruktur Kedua
(Tugas Report)

DOKUMENTASI JURNAL-JURNAL PROFESI KEGURUAN
(CARI 4 JURNAL YANG ADA)

Disusun Sebagai Salah Satu Tugas Terstruktur Yang Diwajibkan
Dalam Mengikuti Perkuliahan Profesi Kependidikan

Oleh,
KELOMPOK : .................
1. NAMA ANGGOTA KELOMPOK/NIM
2. NAMA ANGGOTA KELOMPOK/NIM
3. NAMA ANGGOTA KELOMPOK/NIM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2017
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Contoh Halaman Sampul Tugas

Lampiran 3.

Tugas Terstruktur Ketiga
(Mini Risert)
............................JUDUL...........................
(Observasi Aktivitas MGMP di MTs)

Disusun Sebagai Salah Satu Tugas Terstruktur Yang Diwajibkan
Dalam Mengikuti Perkuliahan Profesi Kependidikan

Oleh,
KELOMPOK : .................
1. NAMA ANGGOTA KELOMPOK/NIM
2. NAMA ANGGOTA KELOMPOK/NIM
3. NAMA ANGGOTA KELOMPOK/NIM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2017
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Contoh Halaman Sampul Tugas

Lampiran 4.

Tugas Mandiri Pertama
(Materi Report)
............................JUDUL...........................
(Lihat Kontrak ; Pilih salah satu dari 3 judul yang diberikan)

Disusun Sebagai Salah Satu Tugas Mandiri Yang Diwajibkan
Dalam Mengikuti Perkuliahan Profesi Kependidikan

Oleh,
..........................NAMA.........................
.................. NIM..................

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2017
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Contoh Halaman Sampul Tugas

Lampiran 5.

Tugas Mandiri Kedua
(Tugas Report)
ReviewJurnal PROFESI KEGURUAN

............................JUDUL/TOPIK Jurnal...........................
(Pilih salah satu dari enam jurnal yang di laporkan pada tugas sebelumnya)
Sumber:..........................................................................................
Disusun Sebagai Salah Satu Tugas Mandiri Yang Diwajibkan
Dalam Mengikuti Perkuliahan Profesi Kependidikan

Oleh,
..........................NAMA.........................
.................. NIM..................

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2017
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LAMPIRAN 6
FORMAT LAPORAN MINI RISET/OBSERVASI
Semua makalah yang disusun dan hendak dipresentasikan harus mengikuti outline berikut ini:
A. Halaman luar (cover)
Berisi judul,serta nama dan NIM anggota kelompok.
B.

Kata Pengantar
Berisi pengantar tentang tugas yang dikerjakan (maksimal setengah halaman).

C.

Abstrak
Abstrak tidak lebih dari setengah halaman, memuat secara singkat tujuan, metode
penelitian yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Dibahagian bawah abstrak,
tuliskan kata kunci dari makalah anda maksimal 3 kata kunci.

D.

Pendahuluan
Memuat latar belakang secara singkat, tujuan serta dukungan teori. Pada bahagian ini
jelaskan teori-teori penting yang mendasari kajian yang dibuat. Jika tidak sangat
penting, bahagian ini tidak perlu menggunakan subjudul.

E.

Identifikasi Masalah
Memuat inti dari permasalahan atau persoalan yang diduga menjadi penyebab
munculnya permasalahan atau persoalan

F.

Rumusan Masalah
Merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah atau
pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti.

G.

Landasan Teori
Berbagai artikel/paragraf yang berbentuk teks informasi yang mendasari suatu
eksperimen dan dijadikan sebagai dasar berpikir untuk menelusuri fenomena
permasalahan yang dikaji.

H.

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam menyusun makalah berupa studi pustaka dan
pengkajian teori.

I.

Hasil dan Pembahasan
Bahagian ini merupakan bahagian terbanyak dari seluruh makalah, berisi tentang hasil
yang diperoleh serta pembahasanya.

J.

Kesimpulan dan Saran
Simpulan berisi hasil temuan secara ringkas, sedangkan saran merupakan
rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

K.

Daftar Pustaka
Daftar pustaka hanya memuat referensi yang benar-benar dirujuk dalam artikel yang
ditulis. Tidak dibenarkan mencantumkan referensi yang tidak dirujuk dalam tulisan
kebahagian ini.
Beberapa ketentuan khusus dari penulisan daftar pustaka adalah:
 Daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad (ascending).
 Penulisan nama penulis mengikuti bentuk: nama belakang, nama depan.
 Sistematika penulisan untuk buku: nama penulis. tahun publikasi. Judul Buku.
kota, Penerbit. Contoh:
Amini, 2017. Profesi Keguruan, Medan, Perdana Publishing.
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Sistematika penulisan untuk jurnal: nama penulis. Tahun publikasi. Judul Tulisan.
Nama jurnal. Volume, nomor (halaman). Contoh:
Karyadi, Syafrudin, dan Danny Sutrisnanto. Kumulasi Logam Berat Timbal (Pb)
Sebagai Residu Pestisida Pada Lahan Pertanian (Studi Kasus Pada
LahanPertanian Bawang Merah di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal).
Jurnal Pengantar Bisnis Vol.9, No.1, April 2011 (1-9).
 Sistematika penulisan untuk skripsi/tesis/disertasi: Nama penulis. tahun. Judul.
Skripsi/Tesis/Disertasi.Universitas.Contoh:
Untung, Jalottung.2014. The Analysis of Invironment Pollution Adjustment
Impacton Chemical Factory Residual. Dissertation. Universitas Utara
Selatan.
 Sistematika penulisan untuk artikel dari internet: nama penulis. tahun. Judul tulisan.
Diakses dari alamat website pada tanggal bulan tahun. Contoh:
Friedman,J.(2002).How responsive is Poverty to Growth?: A Regional Analysis of
Poverty, Inequality, and Growth in Indonesia, 1984-1999. Retrieved from
www.ciaonet.org/wps/frj02/onJanuary19,2009
Sistematika penulisan untuk artikel dalam koran/majalah: nama penulis. tanggal,
bulan dan tahun publikasi. Judul tulisan. Nama koran. Kota, Penerbit.
L.

Lampiran
Jika ada, bahagian lampiran dapat diisi dengan data, atau hal-lain yang menunjang
makalah dan tidak dapat dimuat di dalam makalah.
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LAMPIRAN 7.
FORMAT LAPORAN MAKALAH
Pembuatan laporan (makalah) telaah materi perkuliahan tidak ubahnya seperti pembuatan
laporan mini riset/observasi. Laporan (makalah) yang disusun dan hendak dipresentasikan
harus mengikuti outline berikut ini:
A. Halaman luar(cover)
Berisi judul,serta nama dan NIM anggota kelompok.
B.

Kata Pengantar
Berisi pengantar tentang tugas yang dikerjakan (maksimal setengah halaman).

C.

Abstrak
Abstrak tidak lebih dari setengah halaman, memuat secara singkat tujuan, metode
penelitian yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Dibahagian bawah abstrak,
tuliskan kata kunci dari makalah anda maksimal 3 kata kunci.

D.

Bab I. Pendahuluan
Memuat latar belakang secara singkat, tujuan serta dukungan teori. Pada bahagian ini
jelaskan teori-teori penting yang mendasari kajian yang dibuat. Jika tidak sangat
penting, bahagian ini tidak perlu menggunakan subjudul.

E.

Bab II. Hasil Kajian/Telaah dan Pembahasan
Bahagian ini merupakan bahagian terbanyak dari seluruh makalah, berisi tentang hasil
kajian/ telaah materi kuliah yang diperoleh serta pembahasanya.

F.

Bab III. Kesimpulan dan Saran
Simpulan berisi hasil temuan secara ringkas, sedangkan saran merupakan
rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

G.

Daftar Pustaka
Daftar pustaka hanya memuat referensi yang benar-benar dirujuk dalamar tikel yang
ditulis. Tidak dibenarkan mencantumkan referensi yang tidak dirujuk dalam tulisan
kebahagian ini.
Beberapa ketentuan khusus dari penulisan daftar pustaka adalah:
 Daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad (ascending).
 Penulisan nama penulis mengikuti bentuk: nama belakang, nama depan.
 Sistematika penulisan untuk buku: nama penulis. tahun publikasi. judul buku.
kota, penerbit.Contoh :
Mardianto, 2012, Profesi Keguruan, Medan: Perdana Publishing.
 Sistematika penulisan untuk jurnal: nama penulis. Tahun publikasi. Judul Tulisan.
Nama jurnal. Volume, nomor (halaman). Contoh:
Karyadi, Syafrudin, dan Danny Sutrisnanto. Kumulasi Logam Berat Timbal (Pb)
Sebagai Residu Pestisida Pada Lahan Pertanian (Studi Kasus Pada
LahanPertanian Bawang Merah di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal).
Jurnal Pengantar Bisnis Vol.9, No.1, April 2011 (1-9).
 Sistematika penulisan untuk skripsi/tesis/disertasi: Nama penulis. tahun. Judul.
Skripsi/Tesis/Disertasi. Universitas. Contoh:
Untung, Jalottung. 2014. The Analysis of Invironment Pollution Adjustment
Impacton Chemical Factory Residual.Dissertation.UniversitasUtara
Selatan.
 Sistematika penulisan untuk artikel dari internet: nama penulis. tahun. Judul tulisan.
Diakses dari alamat website pada tanggal bulan tahun. Contoh:
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Friedman,J.(2002).HowresponsiveisPovertytoGrowth?:ARegionalAnalysisofPovert
y,Inequality,andGrowthinIndonesia,19841999.Retrievedfromwww.ciaonet.org/wps/frj02/onJanuary19,2009
Sistematika penulisan untuk artikel dalam koran/majalah: nama penulis. tanggal,
bulan dan tahun publikasi. judul tulisan. nama koran.penerbit, kota.
H.

Lampiran
Jika ada, bahagian lampiran dapat diisi dengan data, atau hal-lain yang menunjang
makalah dan tidak dapat dimuat di dalam makalah.
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LAMPIRAN 8.
FORMAT PENILAIAN SEMINAR/PRESENTASI
Judul Makalah

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

Pemakalah

:

1.
2.
3.
4.

Hari / Tanggal

No
1
2
3

:

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Dst.

………………………………………………..

Bobot Skor
(B)
(S)

Aspek Yang Dinilai
Penyampaian materi (komunikasi,media yang
digunakan)
Penguasaan terhadap topic yang diangkat
(menanggapi pertanyaan)
Kualitas Makalah secara umum(topik,cara
penulisan, data,rujukan,dan lain-lain)
Total Skor

Nlai
(BxS)

30
40
30
100

Rata-rata (Total/3)
Skor : 1,2, 3, 4, dan 5
Kelompok Penilai,

……………………………………….
NIM.
Catatan dari Penilai (bila ada):
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………....…………….
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………....………….
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LAMPIRAN 9.
BERITA ACARA PRESENTASI
Pada hari ini,.....................tanggal............bulan......................tahun 2017, telah
dilakukan presentasi kelompok dengan topik :…..…..........................................
Bertindak sebagai:




Presenter
: ………………………………………………………....
Pembawa Acara : ………………………………………………………….
Notulen
: ………………………………………………………….
................................................................:(lainnya sesuai kebutuhan)

Pertanyaan yang muncul selama presentasi sebanyak...........pertanyaan (notulen
terlampir).

Medan, .......................... -2017.
Diketahui
Moderator Kelas,

Kelompok Presentasi,
Ketua,

..................................................
NIM.

..................................................
NIM.
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LAMPIRAN 10.
SISTEMATIKA PENULISAN REVIEW JURNAL
Dalam mereview jurnal ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya sistematika
penulisan Review Jurnal. Dalam penulisan review jurnal ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan.
Adapun Sistematika penulisan Review Jurnal adalah sebagai berikut:
1. Cover (sampul Review Jurnal)
Format cover harus seragam baik ukuran huruf maupun tata letaknya.
2. Kata Pengantar (1 halaman)
3. Daftar Isi (1 halaman)
4. Pendahuluan (1 – 2 halaman)
Pendahuluan memuat latar belakang pemilihan jurnal serta relevansinya dengan topik
yang Anda minati.
5. Ringkasan Jurnal ( 3 – 5 halaman)
a. Meyajikan identitas jurnal seperti judul, penulis dan lembaga penulis dan lembaga
yang menerbitkan jurnal
b. Menyajikan ringkasan dari setiap bagian jurnal meliputi:
- pendahuluan
- kajian teori
- metodologi penelitian
- pembahasan
- kesimpulandan saran
6. Pembahasan (4 – 7 halaman)
a. Menjelaskan relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian
penulis
b. Membahas pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan
c. Membahas pemilihan serta cakupan kajian teori
d. Membahas metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya
e. Membahas tentang kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan
f. Membahas tentang kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya
pada penelitian berikutnya.
g. Pembahasan bias memuat persetujuan, kritik, sanggahan, uraian penjelas serta
posisi penulis journal review terhadap jurnal.
7. Kesimpulan dan saran (1 – 2 halaman)
Saran diarahkan pada tindak lanjut dari jurnal tersebut menurut penulis journal review

Pedoman Teknik Penulisan Review Jurnal
1. Laporan ditulis dalam kertas A4, margin 4 kanan, 4 atas, 3 kiri, 3 bawah, huruf Book
Antiqua ukuran 11, dan spasi 1,5.
2. Jarak antara judul bab dengan body bab 1,5 spasi x 3
3. Judul bab, sub-bab, sub bab menggunakan penomoran A. 1. a. 1) dst.
4. Penulisan rataan kanan sejajar dengan nomor judul sub bab (tidak ada menjorok)
5. Spasi baris judul sub bab adalah 18 pt atas dan 6 pt bawah.
6. Spasi baris judul sub-sub bab dan seterusnya adalah 12 pt atas dan 6 pt bawah.
7. Nomor halaman menggunakan huruf Book Antiqua ukuran 11 di samping atas kecuali
halaman judul bab di bawah tengah.
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