
 

LESSON PLAN 

A. Identitas mata kuliah 

1. Nama mata kuliah : Profesi Kependidikan 

2. Kode MK  : 1412.2.2425 

3. SKS   : 2 sks 

4. Syarat MK  : Tidak ada mata kuliah prasyarat 

 

B. Deskripsi mata kuliah:  

 

Mata kuliah ini memberikan dasar, ketrampilan dan sikap profesioanl kependidikan 

terutama dalam bidang manajemen pendidikan dan bimbingan konseling. Materi ini 

memuat tentang konsep dasar BK, prinsip-prinsip BK, organisasi BK, asas dan 

tujuan BK, dan manajemen, Manajemen dilihat dari segi pendekatan sistem, fungsi, 

kepemimpinan, manajemen berbasis sekolah, dan supervisi pembelajaran 

 

C. Standar Kompetensi:  

Memahami, menggali informasi, menerapkan informasi tentang manajemen 

pendidikan dilihat dari segi substansi manajerial pendidikan. 

 

D. Kompetensi dasar: 

Setelah selesai perkuliahan ini mahasiswa di harapkan mampu: 

1. Menjelaskan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran 
2. Menjelaskan pengelolaan kesiswaan 
3. Menjelaskan pengelolaan personalia/staf sekolah 
4. Menjelaskan pengelolaan keuangan 
5. Menjelaskan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah 
6. Menjelaskan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Lesson Plan/rencana pembelajaran 

Pertemuan Pokok Bahasan Metode Media sumber 

4-5 Substansi Manajemen 
Pendidikan di sekolah 
a. Pengelolan kurikulum dan 

pembelajaran 
b. Pengelolaan kesiswaan 
c. Pengelolaan personal/staf 

Pengelolaan keuangan 
d. Pengelolaan sarana dan 

prasarana 
e. Pengelolaan hubungan 

sekolah dengan 
masyarakat 

 

1. Discovery 
learning 

2. Cognitive 
strategy 

 

1. File noter 

2. Komputer 
3. LCD 

 
 

1,5,8. 

 

F. Strategi pembelajaran (rancangan riset mini) 

 

Perkuliahan ini menggunakan model discoveri learning, dengan strategi dosen 

memberikan indicator materi atau pedoman yang akan dilakukan pada saat turun 

lapangan atau disekolah. Pada saat turun lapangan, mahasiswa sudah di bekali 

dengan file note sebagai lembaran untuk mencatat semua data yang di temui 

dilapangan, baik itu berupa data hasil observasi, wawancara maupun dokumen, 

kemudian di refleksikan. 

Setelah turun lapangan mahasiswa akan kembali ke kelas dengan memetakan 

konsep konsep yang di dapat. Pendekatan ini menggunakan model cognitive 

strategi dengan langkah langkah: dosen membagikan kertas kepada setiap 

mahasiswa dan menuntun peserta didik untuk membuat peta konsep terkait meteri 

pokok bahasan yang sudah di peroleh dilapangan.  

 

G. Penugasan 

a. Setiap bahan bacaan yang sesuai dengan topik perkuliahan sudah harus dibaca 

sebelum mengikuti perkuliahan 

b. Mahasiswa secara kelompok turun kelapangan untuk mencari data terkait 

dengan menyiapkan file note terlebih dahulu. 

c. Data yang di dapat dicatat pada file note kemudian di refleksikan. 

d. Tugas kelompok dibahas dalam diskusi, setiap kelompok menampilkan tugas 

kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain. 

 

H. Assesment 

 Evaluasi dilaksanakan dalam proses perkuliahan dan akhir perkuliahan. Aspek-aspek yang 

di evaluasi mencakup:  



1. Partisipasi dalam kegiatan observasi dilapangan. 

2. Partisipasi dalam kegiatan diskusi pembahasan materi (rekaman frekuensi dan 

bobot partisipasi) 

3. Hasil pelaksanaan tugas (ketepatan pengumpulan, wujud karya/hasilnya) 

4. Hasil pemahaman materi. 

5. Penilaian Produk belajar yang dihasilkan mahasiswa berupa hasil riset mini. 

No Uraian Penilaian bobot 
Skor 

Bobot.skor Nilai 
1 2 3 4 5 

1 
Partisipasi dalam kegiatan observasi 
dilapangan 

10        

2 
Partisipasi dalam kegiatan diskusi 
pembahasan materi (rekaman 
frekuensi dan bobot partisipasi) 

10        

3 
Hasil pelaksanaan tugas (ketepatan 
pengumpulan, wujud karya/hasilnya) 

25        

4 
Hasil pemahaman materi 
(penguasaan materi 

10        

5 
Penilaian Produk belajar yang 
dihasilkan mahasiswa berupa hasil 
riset mini 

25        

Jumlah         
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