TATA TERTIB DAN SIKAP MAHASISWA DALAM PRAKTEK
DI SEKOLAH LATIHAN
Pengertian
 Tata tertib adalah aturan-aturan dan kebiasaan umum disekolah yang
mengarah kepada tercapainya kondisi yang teratur, tertib, tentram, bersih,
sehat dan dinamis.
 Sikap mahasiswa calon guru adalah kecenderungan tingkah laku yang tetap
berupa tutur kata dan penampilan diri sebagai calon guru, sesuai kode etik
guru.
Klasifikasi Sikap Mahasiswa Calon Guru
a) Terhadap tata tertib dan kebiasaan umum disekolah
b) Terhadap kepala sekolah, pamong, pembimbing
c) Terhadap tugas mengajar
d) Terhadap siswa
e) Terhadap antar peserta praktek
a) Terhadap tata tertib :
 Memperhatikan dan melaksanakan
 Berpakaian rapi
 Pria:
 Pria menggunakan celana kain warna hitam.
 Atasan Kemeja lengan panjang warna putih plus jas almamater.
 Sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna gelap.
 Perempuan:
 Perempuan menggunakan rok panjang warna gelap,
 Atasan kemeja warna putih plus jas almamater.
 Kerudung warna gelap.
 Sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna gelap.
 Mengatur rambut
 Membiasakan memberi salam/hormat
 Berusaha membaurkan diri
 Menghindari merokok disekolah
 Bergaul secara hormat dan kekeluargaan
 Dilarang meninggalkan sekolah tanpa ijin
 Memanfaatkan waktu luang
b) Terhadap kepala sekolah, pamong :
 Melapor kepada kepala sekolah, guru pamong
 Memperhatikan dan mempelajari nasihat/petunjuk melaksanakan tugas
yang diberikan
 Menunjukkan sikap hormat melakukan konsultasi tentang bahan/materi

 Menyampaikan hasil penyusunan rencana pembelajaran 1 hari sebelum
pelaksanaan
 Melaksanakan saran yang diperlukan
c) Terhadap tugas mengajar :
 Berada disekolah 15 menit sebelum pelaksanaan
 Mengisi daftar presensi
 Menyiapkan alat
 Memulai mengajar
 Memanfaatkan papan secara efektif
 Menghindari berbicara sambil menulis
 Berusaha menggunakan variasi posisi
 Menghindari berbagai kebiasaan yang mengganggu
 Bersikap ceria dalam batas kesopanan
 Menghindari pemberian hukuman
d) Terhadap siswa :
 Berkomunikasi dalam batas edukatif
 Bergaul dalam batas kesopanan sebagai guru dan murid
e) Terhadap antar mahasiswa praktek :
 Menggunakan panggilan Bapak/Ibu
 Saling mengingatkan jika terjadi kekeliruan
 Saling membantu
 Bergaul dalam batas sopan santun
 Tidak merasa lebih pandai

Patuhi dan Pahami Kultur Sekolah

SARAN / NASEHAT SINGKAT BAGI CALON GURU

1. Hilangkanlah rasa takut dengan cara terjun dan mengikuti latihan
2. Buatlah perasaan saudara menjadi senang: “Saya akan menjadi guru yang paling
baik dan menyenangkan”
3. Matangkanlah persiapan saudara dan kerjakan dengan kesungguhan hati
4. Upayakan pandangan yang menyeluruh dalam kelas, bersikap tenang, jangan
gugup. Rumus: Tarik nafas
5. Tentukan style saudara secara tepat dan didepan kelas jangan terlihat ragu
6. Bangkitkanlah keaktifan siswa menurut cara yang tepat dan terbaik buat saudara
7. Perbanyaklah senyum dan mengusahakan pembelajaran dalam situasi yang segar
dan nyaman
8. Upayakan suara saudara yang terang/jelas dan adakan fariasi secara simpatik
9. Gunakan bahasa pengantar yang baik dan benar, tulisan yang jelas, rapi, dan
tujuan harus tercapai
10. Mintalah bantuan, nasihat dari pembimbing, pamong, teman

Apa saja yang perlu disarankan dalam penilaian untuk mengoptimalkan hasil :
1. Kemampuan profesional sebagai guru
1.1.Persiapan
 Rumusan kompetensi
 Pengorganisasian materi
 Penggunaan metode dan penegakan
 Langkah kegiatan
 Alokasi waktu
 Penggunaan media
 Bentuk prosedur penilaian
1.2.Penampilan
 Kemampuan membuka
 Kemampuan memberi penjelasan
 Kemampuan menanggapi

 Kemampuan penguasaan bahan
 Kemampuan menggunakan waktu
 Kemampuan menutup pelajaran
 Kemampuan melakukan penilaian

2. Kesopanan dan tata krama mengajar
2.1.Sikap terhadap guru pamong, murid
2.2.Tata cara berpakaian/kerapian
2.3.Ketaatan mematuhi tata tertib disekolah

Kewenangan penilaian sepenuhnya ada pada guru pamong dalam pelaksanaan
praktek mengajar dan apabila dipandang oleh guru pamong belum memenuhi syarat,
mahasiswa bisa ditambah 1 atau 2 kali pertemuan lagi dari kewajiban 4 kali tatap
muka.

Saran saya pribadi dalam mengajar :
1. Perkuatlah tanggung jawab yang berat ini
2. Bina kemampuan untuk menjalin kekuatan

Dalam tanggung jawab ada 3 hal penting :
 Tenaga
 Energi
 Kemampuan

Dalam kekuatan ada 2 hal penting :
 Mampu memanfaatkan kemampuan dan potensi diri
 Mampu menerapkan strategi yang tepat

Semua saudara arahkan pada kepentingan anak belajar

