
FORM  PENILAIAN  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

CALON GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK 
 

Nama Mahasiswa : 
NIM   : 
Mata Pelajaran  : 
Pokok Bahasan  : 
Hari/Tanggal  : 
Sekolah / Kelas  : 
 

No Komponen Aspek yang dinilai Skor Nilai Catatan 
1 2 3 4 

1 Ketrampilan mendesain 
Pembelajaran (RPP) 

Kemampuan mencermati 
dan merumuskan: SK, KI, 
KD, indikator pencapaian 
kompetensi, tujuan, materi, 
metode, kegiatan 
pembelajaran, sumber 
belajar dan penilaian. 

     

2 Ketrampilan membuka 
pelajaran 

Menarik perhatian siswa, 
menggunakan alat bantu 
(media), mengajukan 
pertanyaan stimulus, 
memberikan motivasi, 
kehangatan, mengemukakan 
ide, memberikan acuan, 
mengingatkan kembali 
pelajaran yang lalu dan 
menghubungkannya dengn 
pelajaran yang baru sesuai 
dengan RPP. 

     

3 Ketrampilan menguasai 
dan menjelaskan materi. 

Penguasaan bahan materi 
tanpa melihat buku 
pelajaran dan menyajikan 
informasi lisan disampaikan 
secara sistematis, 
menjelaskan pesan materi 
secara terencana. 

     

4 Ketrampilan pemakaian 
metode/pendekatan dan 
strategi pembelajaran 

Memakai metode dan  
strategi relevan dengan 
materi pembelajaran. 

     

5 Ketrampilan 
penggunaan media 
pembelajaran 

Menyiapkan dan 
menggunakan media 
pembelajaran sesuai dengan 
materi. 

     

6 Ketrampilan bertanya   
dan menjawab 

Pertanyaan permintaan, 
mengarahkan, menggali, 
kejelasan dan kaitan 
pertanyaan, menjawab 
dengan teliti dan tepat. 

     

7 Ketrampilan mengelola 
kelas 

Menciptakan situasi 
PAIKEM (pembelajaran 
aktif, inovatif, kreatif, efektif 

     



dan menggembirakan) 
 

8 Performance 
(Penampilan) 

Kepantasan berpakaian, 
tampilan fisik, tingkat 
percaya diri dan kesiapan 
mental untuk mengajar. 

     

9 Ketepatan penggunaan 
bahasa 

Menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik atau 
bahasa yang dimengerti, 
mudah dipahami siswa. 

     

10 Volume suara Tekanan dan nada suara 
selama pembelajaran. 

     

11 Ketrampilan 
menyimpulkan dan 
mengevaluasi 

Menyimpulkan dan 
melakukan penilaian di 
akhir pembelajaran. 

     

12 Ketrampilan 
mengakhiri/menutup 
pelajaran 

Memberi peneguhan, pesan-
pesan moral, refleksi 

     

Nilai   

Jumlah Nilai   

Nilai Maksimal 48  

Nilai=  Perolehan Nilai : Nilai Maksimal x 100   

     
Skala Penilaian:  
1 = Sangat Kurang Baik  3 = Baik 
2 = Cukup Baik   4 = Sangat Baik 
 
 
       Dari perolehan Nilai Akhir ……… maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh  Calon Guru Agama Katolik yang bernama....................pada tanggal ……………… 
Sangat Baik /Baik/Cukup Baik/Kurang Baik. Masih perlu ditingkatkan lagi untuk 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………agar siswa dapat dinamis dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik.  

Catatan:  Jumlah murid waktu pemantauan: ……………… , tempat pembelajaran di ruang Kelas, 
suasana Kelas ……………. 

 
 ........................................2017 

Pendamping Magang, 
 

 
....................................... 

 


	FORM  PENILAIAN  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
	CALON GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

