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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat

dan karunia-Nya untuk menyelesaikan Laporan Akhir Program Kampus Mengajar

yang berjudul "Laporan Akhir Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 2

Tahun 2021 di SDN 105271 Serbajadi" yangdiselesaikan untuk memenuhi salah satu

syaratmenyelesaikan Program Kampus Mengajar dan Pembayaran UKT oleh LPDP.

Laporan akhir pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 2 2021 ini

memuat analasis keadaan SDN 105271 Serbajadi dan Kegiatan Mahasiswa dalam

Program Kampus Mengajar. Tidak hanya itu, dalam Laporan juga terdapat

perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dilakukan di SDN 105271 Serbajadi.

Kami mengucapkan Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan Ibu

Sinta Dameria Simanjutak dan Kepala Sekolah serta seluruh Guru SDN 105271

Serbajadi yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun terhadap

pembuatan Laporan ini.

Kami menyadari bahwa dalam Laporan Akhir ini masih terdapat kekurangan,

maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk Laporan

Akhir ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan saya sebagai

penulis khususnya.

Medan, 16 Desember 2021

Michael Fredrick Sirait
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ABSTRAK

Kampus Mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang

melibatkan mahasiswa di setiap kampus dari berbagailatar belakang pendidikan untuk

membantu proses belajar mengajar di sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP.

Program Kampus Mengajar didedikasikan untuk membantu seluruh siswa SD maupun

SMP yang terkendala dalam proses pembelajaran dikarenakan pandemi Covid-19,

dalam bentuk pengabdian mahasiswa. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah

membantu proses pembelajaran, adaptasi teknologi, dan membantu administrasi

sekolah dalam kondisi terbatas dan kritus selama pandemu.

SDN 105271 Serbajadi merupakan salah satu sekolah sasaran yang menjadi

tempat Tim Mahasiswa yang lulus kampus meneajar. SDN 105271 Serbajadi yang

memiliki 6 kelas yang menggunakan system pembelajaran iuring. Pembeiajaran luring

dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Perencanaan

yang dilakukan adalah meningkatkan pembelajaran literasi dan numerasi di SDN

105271 Serbajadi. Pelaksanaan yang dilakukan adalah Mahasiswa berbagi jadwal

untuk mengajar di setiap kelas, membantu wali kelas dalam pelaksanaan pembelajaran,

membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan meningkatkan keterampilan

membaca siswa. Analisis hasil dalam pelaksaan dalam pembelajaran adalah

pembelajaran semakin aktif dan siswa yang kurang dalam keterampilan membaca

semakin meningkat dalam keterampilan membaca dan beberapa siswa sudah bisa

membaca. Dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar, Mahasiswa dalam

pengerjaan Program harus memperhatikan tujuan dan situasi sekolah, apa yang lebih

perlu diperbaiki dan ditingkatkan kompetensi pembelajaran disekolah tersebut.

tll
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A.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program Kampus Mengajar merupakan terobosan dari Kementerian

Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia untuk memobilisasi potensi

mahasiswa guna membantu proses pengajaran kepada anak-anak setingkat SD.

Gagasan ini juga untuk memperbaiki mutu pendidikan tanah air yang selama

pandemi CO\1D-19 ini turut terdampak. Program Kampus Mengajar juga

merupakan bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat

menjadi jawaban untuk mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang

otonom, fleksibel, dan berkualitas sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif,

tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKI.U) untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang

bermutu dan produktif. KKNI merupakan penvujudan mutu dan jati diri bangsa

Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja

nasional, dan sistem penllaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning

outcomes) nasional.

Program Kampus Mengajar jrga memberikan kesempatan pada

mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas

perkuliahan. Program ini merupakan transformasi dari Program Kampus

Mengajar Perintis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi Sekolah Dasar

yang terdampak pandemi dengan memberdayakan para mahasiswa yang

berdomisili di sekitar wilayah sekolah untuk membantu para guru dan Kepala

Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-

19. Terdapat banyak peluang dan tantangan yang dapat dimanfaatkan baik

mahasiswa ataupun dosen yang terlibat dalam Program Kampus Mengajar.

Adapun peluang dantantangan yang dapat dimanfaatkan mahasiswa antaralain.

1. Memberikan pengalaman untuk mengasah jiwa kepemimpinan dan
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mengembangkan diri diluar kelas kuliah.

Kesempatan berharga untuk berkontribusi dan menjadi agen perubahanbagtr,

pendidikan Indonesia.

Mendapatkan pengakuan konversi hasil belajar sampai dengan 20 sks.

Tidak hanya mahasiswa, dosen pun juga memiliki peluang dan tantangan

tersendiri pada Program Kampus Mengajar ini. Adapun peluang dan tantangan

dosen pembimbing lapangan antara lain:

1. Memberikan pengalaman dalam mendampingi dan membimbing koordinasi

mahasiswa dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan

di SD sasaran.

2 Memonitoring pelaksanaan seluruh kegiatan mahasiswa selama Program

Kampus Mengajar berjalan, dengan cara membaca dan memberikan

pembimbingan laporan mahasiswa mulai dari laporan awal, laporan

mingguan, sampai laporan akhir mahasiswa, serta memberikan umpan balik

pada logbook harian dan laporan harian mahasiswa.

3. Kesempatan berharaga dosen untuk mengembangkan ide-ide yang inovatif

dalam pembelajaran.

Oleh sebab itu apapun peluang dan tantangan yang dihadapi baik

mahasiswa ataupun dosen didalam kegiatan Program Kampus Mengajar,

tentunya semua akan menjadi pengalaman yang $angat berharga dan

menjadikan dirinya sebagai agen perubahan untuk pendidikan Indonesia di

masa pandemi COVID- 19.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Program Kampus Mengajar

angkatan I adalahsebagai berikut:

I. Membantu pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk SD di daerah 3T.

2. Menghadirkan mahasiswa sebagai bagran dari penguatan pembelajaran

J-
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5.

literasi dan numerasi.

Menjadi partner guru dalam dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam

pembelajaran dan membantu sekolah mulai dari adaptasi teknologi serta

membantu administrasi.
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BAB II
ANALISIS SITUASI DAN PERENCANAAN PROGRAM

A. Analisis Situasi

Sekolah yang menjadi sasaran Program Kampus Mengajar Angkatan I
adalah sekolah dasar yang memiliki Akreditas paling tinggi B. Program ini

dilakukan secara Daring maupun Luring sesuai dengan kondisi sekolah masing -

masing. Adapun salah satu Sekolah Dasar yang menjadi tempat dijalankannya

Program Kampus Merdeka Angkatan II yaitu SDN 105271 Serbajadi yang

beralamatkan di Jl. Medan Binjai KM. 16,5, Serbajadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli

Serdang, Prov. Sumatera Utwa.

Sebelum Program Kampus Mengajar dilaksanakan, mahasiswa terlebih

dahulu melakukan observasi awal di sekolah yang bertujuan agar mahasiswa

memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah

berserta kelengkapan sarana dan prasaranayangmenunjang proses pembelajaran.

Berdasarkan observasi awal yang yang telah dilakukan, sekolah tersebut

menyandang Akreditasi C dan berstatus Negeri. Kurikulum yang diterapkan

dalam pembelajaran sehari-hari yaitu Kurikulum 2013 dengan jumlah sebanayak

99 siswa dan memliki 10 guru. Di sekolah tersebut terdapat 7 ruangan kelas, I

ruangan guru, I ruangan kepala sekolah, 6 toilet, 1 sanitasi siswa dan sebuah

lapangan.

Lokasi sekolah yang dekat dengan rel kerata api kerap sekali membuat

proses pembelajaran terganggu sehingga membuat siswa kehilangan focus dan

konsentrasi nya saat proses pemb elaj aran sedang berl angsung.

B. Rencana Program dan Kegiatan

1. Mengajar

a. Rasional

Membentuk kepribadian peserta didik dengan cara memberikan

pemahaman yang benar tentang sesuatu perbuatan yang akan bedalan.

Dilakukan dengan memberikan motivasi dan pembel ajaran y ang dapat di cerna
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oleh kemampuan nalar peserta didik.

b. Jenis kegiatan belajar mengajar

1) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar

2) Menjaga hubungan antar masywakat sekolah

3) Melaksanakan evaluasi

c. Mekanisme

Dalam merencakan kegiatan belajar mengajar, mekanisme:

o Mensosialisasikan tentang program yang akan kami laksanakan

kepada pihak sekolah dan orang tua peserta didik

o Menentukan cara pembelajaran siswa agar terlihat alftif (misalnya

dengan membuat kelompok belajar sambil bermain)

o Merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar

o Merencanakan penggunaan sumber belajar

o Menentukan tindak lanjut kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan.

l) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar

o Berkomunikasi dengan peserta didik (melakukan apersepsi,

menjelaskan tujuan mengajar, menjelaskan isi materi pembelajaran,

Menganalisis kemampuan dari masing-masing peserta didik,

Menganalisis tingkat kepahaman terhadap materi dari peserta didi(

menutun pembelajaran.

. Mengimplementasikan metode, sumber belajar, dan bahan latihan

sesuai dengan tujuan pembelaj aran.

o Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif.

o Menilai pengua$aan materi peserta didik dengan mempraktekkannya

didalam kehidupan sehari-hari.

o Melakukan evaluasi (melakukan penilaian selama kegiatan belajar

'mengajar berlangsung baik lisan, tulisan, maupun pengamatan).

2) }'deqaga hubungan antar masyarakat sekolah

o Bersikap toleransi dan simpati
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o Menampilkan kesungguhan belajar

o Mengelola interaksi antar masyarakat sekolah.

3) Melaksanakan evaluasi

Dengan melakukan penil ai an terhadap hasil -hasil pemb el aj aran

dan berusaha untuk memperbaiki apabila terdapat sistem atau cara

yang salah selama proses belajar mengajar.

d. Target dan sasaran

Adalah para peserta didik untuk dapat meningkatkan kemampuan

literasi dan numerasi. Serta membantu guru mulai dari pembelajaran,

administrasi, dan adaptasi teknologi.

e. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal2 Agustus 2A2l sanpai dengan

17 Desember 2021.

2. Bantuan Adaptasi Teknologi

a. Rasional

Memperkenalkan teknologi dan fungsi-fungsi nya kepada para peserta

didik dan garu agar kedepannya mereka dapatmempergunakan secara baik

dan benar.

b. Jenis kegiatan

. Mengajak para siswa untuk belajar sambil bermain.

o Menerangkan fungsi teknologi yang dapat membantu peserta didik

dalam proses belajar seperti proyektor, komputer dan yang paling

sering digunakan adalah handphone. Hal ini dilakukan agar peserta

didik mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan

handphone.

o Merperkenalkan perangkat-perangkat yang terdapat di komputer

i,hususnya perangkat keras.

o Memperkenalkan aplikasi pembelajaran daring seperti zoom dan

google meet sefia cara menggunakannya.
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3.

. Mengajarkan guru menggunakan WPS di handphone untuk membantu

membuat perangkat pelal ar an.

c. Target dan sasaran

Agar peserta didik dan guru mengetahui perkembangan teknologt saat

ini untuk kedepannya mereka dapat mempergunakan secara baik dan benar.

d. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan

17 Desember 2021.

Bantuan Administrasi

a. Rasional

Membantu pihak sekolah dalam administrasi seperti; Administrasi guru,

di tempat pelaksana meliputi kalender pendidikan, program semester,

program tahunan, silabus, prosedur penilaian, RPP, KKM, buku presensi,

daftar nilai, buku paket.

b. Jenis kegiatan

o Membantu mengembangkan program semester dan tahunan

o Membantu pembuatan silabus

r Membantu proses penilaian peserta didik

o Membantuk pembuatan RPP

o Membantu merangkum daftar nilai siswa

r Membantu proses pembagian buku paket.

Target dan sasaran

r Peserta didik

Mempermudah urusan admisnistrasi para peserta didik di SDN 105271

Serbajadi.

o Gun"f dan pihak sekolah

Mempermudah para guru dan pihak sekolah untuk melakukan proses

administrasi di SDN 10527 1 Serbajadi.

d. lVaktu pelaksanaan
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Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 2 Agushrs 2021

Desember 2021.

sampai dengan 17
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BAB III
PERSIAPAN, PELAKSANAAFI, DAI\[ ANALISIS HASIL

A. Persiapan

Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan II terdiri dari kegiatan

persiapan yang dilakukan mulai dari Pembekalan, Penerjunan, Observasi, dan

Perencanaan Program.

L. Pembekalan

Pembekalan dilakukan kepada mahasiswa untuk memberikan

pengetahuan minimal yang diperlukan dalam kegiatan asistensi mengajar di

Sekolah Dasar. Materi Pembekalan meliputi:

a. Pedagogi Sekolah Dasar

b. Pembelajaran Literasi dan Numerisasi

c. Etika dan Komunikasi

d. Profil Pancasila

e. Strategi Kreatif Belajar During dan Luring

f. Aplikasi Asesmen dalam Pembelajaran

g. Mahasiswa sebagai Duta Perubahan Perilaku di Masa Pandemi

h. Prinsip Perlindungan Anak

2. Penorjunan

Awal dari Program ini yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas

Pendidikan Kota Medan dan Sekolah Dasar tempat pelaksanaan program.

Langkah koordinasi meliputi kegiatan sebagai berikut.

a Mahasiswa dan Dosen PembimbingLapangan menjalin komunikasi

terlebih dahulu

b. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan pergl ke Dinas Pendidikan

KabuBaten Deli Serdang dengan membawa surat penugasan

c. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menerima dan membuka secara

resmi program Kampus Mengajar Angkatan II

d, Dinas Pendidikan Kota Medan membuatkan Surat Tugas untuk mahasiswa
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ke sekolah sasaran.

Mahasiswa mengunggah foto kegiatan di Aplikasi MBKM sebagai bukti

lapor diri mahasiswa.

Koordinasi dengan Sekolah Dasar dimana mahasiswa meminta izin kepada

Kepala Sekolah SDN 105271 Serbajadi serta menyerahkan Surat Tugas dari

Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.

3. 0bservasi

a) Aspek Pembelajaran

o Kemampuan Kognitif

Yaitu pengetahuan peserta didik dalam belajar dimana pengetahuan

tersebut menjadi acuan berpikir. Dari observasi awal didapati hasil bahwa

guru mengahkan pengetahuan peserta didik masih rendah diakibatkan

sistem pembelajaran dimana peserta didik datang ke sekolah hanya untuk

mengambil tugas. Kemudian setelah selesai peserta didik kembali ke

sekolah untuk mengumpulkan tugasnya.

o Kemampuan Afektif

Yaitu sikap peserta didik yang menunjukkan kearah pertumbuhan batin. Dari

observasi awal juga didapati hasil bahwa menurut guru pertumbuhan batin

dari peserta didik masih rendah baik dalam pelajaran agama dan

kemampuan dalam menghayati nilai kehidupan pribadi (contohnya: dalam

menentukan tindakan positif dan negatif )

o Kemampuanpsikomotorik

Yaitu kemampuan dan skill peserta didik dalam menerima pengalamanan

belajar tertentu. dari observasi awal di dapati hasil bahwa guru belum dapat

menilai kemampuan peserta didih hal ini di sebabkan oleh belum adanya

pembelaj aran secara langsung.

b) Adaptasi teknologi

10
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Dari observasi awal di dapatkan hasil bahwa,sekolah belum mempunyai

teknologi yang mendukung pembelajaran peserta didik, seperti komputer,

proyektor, dan teknologi lainnya.

c) Administrasi sekolah / guru

Dari observasi awal didapati hasil bahwa, ada beberapa administrasi

seperti; Administrasi guru , di tempat pelaksana meliputi kalender pendidikan,

program semester, program tahunan, silabus, prosedur penilaian, RPP,KKM

buku presensi, daftar nilai, buku paket.

4. Perencanaan Program

a. Mahasiswa menyusun rancangan kegiatan selama penugasan berdasarkan

hasil observasi sekolah mengenai kegiatan belajar mengajar yang akan

dilakukan. Metode yangakatditerapkan dan model pembelajaran yang akan

diterapkan, kelengkapan administrasi pembelajaran dan kegiatan adaptasi

teknologi oleh mahasiswa kepada guru dan siswa.

b. Mahasiswa mengkonsultasikan rancangan kegiatan pada Guru Pembimbing

dan Dosen Pembimbin g Lap angan (DPL)

B. Pelaksaan Program

1. Mengajar

Membantu Bapakflbu guru dalam proses belajar mengajar pada kelas I
sampai dengan kelas YI agar kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan

secara luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di SDN 105171

Serbajadi dengan mata pelajaran Tematik (Matematika, Bahasa Indonesia, IP{
IPS, dan PPKN), Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK), dan muatan

lokal. Serta menerapkan pembelajaran literasi dan numerisasi di Sekolah Dasar.

2. Adaptasi Teknologi

Membantu BapaMbu guru dalam menggunakan WPS office melalui

handphone, memperkenalkan perangkat keras computer kepada peserta didik,

memperkenalkan aplikasi pembelajaran daring, seperti zoom dan goagle meet

san cara penggunaannya.

lt
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Membantu Administrasi

Membantu Bapak/Ibu guru dalam memberikan soal ujian kepada peserta

didik, membantu proses penilaian, membantu pembuatan perangkat

pembelajaran, dan membantu membuat penomoran buku di SDN 105271

Serbajdi.

Selain itu membantu sekolah memperlengkapi sarana dan prasarana

sekolah seperti memberikan tong sampah untuk di lapangan sekolah,

memberikan gorden untuk dipasangkan di kelas, dan memperlengkapi alat-alat

kebersihan kelas.

C. Analisis Hasil Pelaksanaan Program

L. Mengajar

Analisis hasil pelaksanaan program Kampus Mengajar Angkatan II
dalam proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa di SDN

105271 Serbajadi telah sesuai dengan ketercapaian tujuan Program Kampus

Mengajar Angkatan tr baik dari segi penanaman empati dan kepekaan sosial

pada diri mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan kemasyarakatan yang

ada disekitarnya, mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja bersama lintas

bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi, mengembangkan wawasan, karakter dansofi skills mahasiswa.

Selain itu, rencana kegiatan pembelajaran secara luring dengan

menerapkan pembelajaran literasi dan numerisasi di SDN 105271 Serbajadi

sudah dapat berjalan dengan baik dan diharapkan dapat membawa perubahan

bagt guru dan siswa dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik serta

meningkatkan minat siswa untuk belajar.

2. Adaptasi Teknologi

Anqlisis hasil pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan fI dalam

membantu adaptasi teknologi bagi siswa, guu maupun sekolah telah sesuai

dengan ketercapaian tujuan dari program Kampus Mengajar. Dengan adanya

penggunaan teknologi, pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan

t2
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efisien.

3. Membantu Administrasi

Analisis hasil pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan II di

SDN 105271 Serbajadi dalam membantu administrasi telah sesuai dengan

ketercapaian tujuan dari program Kampus Mengajar baik dari segi pelaporan

kegiatan pembelajaran selama pandemi Covid-l9, jadwal pelaksanaan, materi

yang diajarkan serta jumlah siswa yang merespon dalam proses pembelajaran.

Selain itu membantu guru dalam mengisi ataupun mendata kelengkapan

berkas peserta didik dan membantu melengkapi sarana dan prasarana yang

belum lengkap. Sehingga dapat meringankan beban guru dan mahasiswa dapat

memperoleh pengalaman dalam admini strasi pembelaj aran.

D. Rekomendasi dan Usulan Perbaikan

Rekomendasi dan usulan perbaikan untuk program masa yang akan datang

bagi Program Kampus Mengajar, yaitu:

l. Sebelum melaksanakan program, sebaiknya diperlukan rencana dan

persiapan yang matang untuk keberhasilan program yang akan

dilaksanakanpada masa yang akan datang.

2. Pihak panitia pelaksana sebaiknya lebih tanggap dalam memberikan

respon terhadap kendala yang dialami oleh mahasiswa dan pemberian

informasi dilakukan lebih terstruktur.

l3
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A.

BAB IV
PEIIUTUP

Kesimpulan

Penyebaran Covid-I9 yang melanda di berbagai Negara termasuk Indonesia

telah mengubah cara beraktivitas manusia khususnya pada sektor Pendidikan. Kini

proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka terbatas. Namun, pembelajaran

tatap muka terbatas ini belum sepenuhnya efektif, terllhat dari kurangnya siswa

mendapat kesempatan mengasah kemampuan interpersonal dan kepemimpinan.

Atas kondisi tersebut, dibentuknya Program Kampus Mengajar yang merupakan

salah satu bentuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka [\mKM)
berupa asistensi mengajar untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu

proses pembelajaran di Sekolah Dasar berbagai Desa./tr(ota di seluruh Indonesia.

Program Kampus Mengajar memiliki tujuan utama yakni memberdayakan

mahasiswa untuk membantu proses pengajar di Sekolah Dasar sekitar Desa./I(ota

tempat tinggalnya. Selain itu, program tersebut dilakukan guna untuk

meningkatkan kompetensi baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan

relevan dengan kebutuhan zam&fi sebagai pemimpin masa depan bangsa yang

cerdas dan unggul.

Saran
Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan laporan

akhir ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu

penulis perbaiki. Oleh karena itu, kitik dan saran yang membangun dari pembaca

sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Selain itu, bagi pihak

pelaksana diperlukan rencana dan persiapan yang matang baik dari segi

kepanitiaan, teknologi, dan administrasi guna mencapai keberhasilan program yang

akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

B.

t4
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DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbud. Q02l). Bulru Pedomun Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan I.

Iakarta: Kemendikbud.
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LAMPIRAN

1. Rencana dan Perbaikan
No Kegiatan Mekanisme Target

dan

Sasar:m

Wakru

Pelaksanaan

1 Peningkatan

literasi

numerasi

Menerapkan kegiatan

membaca sebelum memulai

pembelaj aran. Peserta didik

dapatmembaca apa saja, baik

buku pelajaran maupun buku

yang mereka bawa sendiri.

Kegiatan membaca ini

dilakukan sekitar 5-10 menit

sebelum pelaj aran dimulai.

Kegiatan membaca dapat

dilakukan dengan membaca

nyaing, membaca dalam hati,

atau memb aca secara bersama-

sama.

Seluruh

peserta

didik

SDN

10527r

Serbajadi

Setiap hari

2. Latihan membaca bagi peserta

didik yang belum lancar

membaca

Seluruh

peserta

didik

SDN

ra527t

Serbajadi

Dilakukan 3

kali seminggu

3. Melakukan klinik baca setiap

pulang sekolah.

Seluruh

peserta

didik

SDN

105271

Serbajadi

Dilakukan 3

kali seminggu
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4. Mengajarkan pembelajaran

bahasa Indonesia dengan

materi unsur infinsik suatu

cerita. Peserta didik diminta

untuk membaca sebuah cerita

lalu menentukan unsur

intrinsik dari cerita tersebut.

Peserta

didik

kelas 3-6

SDN

t05271

Serbajadi

Dilakukan 2

kali seminggu

5. Mengenalkan hitungan

penjumlahan dan pengurangan

dasar suatu bilangan dan

penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari

Seluruh

peserta

didik

SDN

t0527t

Sertajadi

Dilakukan 2

kali seminggu

6. Mengenalkan hitungan

perkalian dan pembagian serta

penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari.

7. Mengenalkan hitungan

pecahan dan penerapannya

dalam kehidupan sehari-hari

Peserta

didik

kelas 3-5

SDN

105271

Serbajadi

Dilakukan 2

kali dalam

semlnggu

8. Memberikan latihan soal

literasi numerasi yaitu soal-

soal cerita yang dapat melatih

kemampuan literasi dan

numerasi peserta didik

Selunrh

peserta

didik

SDN

ra527l

Serbajadi

Setiap

pembelajaran

L7
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9. Membuat game edukasi yang

dap at meningkatkan motivasi

dan semangat belajar peserta

didik.

Seluruh

peserta

didik

SDN

10527t

Serbajadi

Dilakukan

sesuai

kebutuhan

10. Melatih kemampuan untuk

menggunakan pengetahuan

dan prinsip ilmiah untuk

memahami lingkungan sekitar,

seperti cara mnegolah ampah

organic dan anorganik.

Peserta

didik

kelas 4-6

SDN

t05271

Serbajadi

Dilakukan

dalam

pembelajaran

IPA

11. Membiasakan peserta didik

unfuk mencari koakata dalam

bahasa Inggris (hewan, bagran

tubuh, tumbuhan, atau benda-

benda di lingkungan sekitar)

dan menghapalnyauntuk

menambah pengetahuan

kosakata (Vocabullary)

peserta didik.

Seluruh

peserta

didik

SDN

105271

Serbajadi

Dilakukan

setiap hari

2 Adaptasi

Teknologi

Memperkenalkan peserta

didik deng an per angl<.at-

perangkat yang terdapat di

dalam komputer baik software

maupun hardware.

Peserta

didik

kelas 5

dan 6

SDN

rc527t

Serbajadi

Dilakukan

padaminggu

ke-3 bulan

November
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2. Memperkenalkan peserta

didik dengan aplikasi atau

software yang dapat

digunakan dalam

pembelaj aran j arak j auh

(daring) dimasa pandemic.

Peserta

didik

kelas 5

dan 6

SDN

t05271

Serbajadi

Dilakukan

padaminggu

ke-3 bulan

November

3. Mengajarkan peserta didik

cara menggunakan software-

software yang dapat

membanfu proses

pembelajaran.

Peserta

didik

kelas 5

dan 6

SDN

105271

Serbajadi

Dilakukan

padaminggu

ke-3 bulan

November

4. Mengajarkan guru cara

menggunakan aplikasi google

classroom, zaom, dan juga

WPS (aplikasi ms.word di

HP)

Seluruh

guru di

SDN

105271

Serbajadi

Awal bulan

Desember

3 Membantu

Administrasi

Mengecek kehadiran peserta

didik setiap hari.

Seluruh

peserta

didik

SDN

105271

Serbajadi

Setiap hari di

jadwal masuk

sekolah

Membuat rekap penilaian

terhadap tugas-tugas dan ujian

peserta didik

Seluruh

peserta

didik

SDN

t052tr

Setbdadi

Saat ada

tugas ataupun

latihan yang

diberikan

dan pada saat

melaksanakan

19
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uJmn

3. Membantu guru untuk

membuat perangkat

pembelaj aran (silabus, RPP,

pr agr am semester, dan lain-

lain).

Seluruh

guru di

SDN

t0s27l

Serbajadi

Dilaksanakan

di

pertengahan

bukan

November

hingga

Desember

4 Peningkatan

Kretaivitas

1. Mengajak peserta didik untuk

membuat keraj inan tangan

baik dari barang bekas atau

tidak guna untuk

meni ngkatkan kraetivitas

peserta didik.

Seluruh

peserta

didik

SDN

t05271

Serbajadi

Setiap hari

Jumat

2. Menyediakan tong sampah

organic dan anorganik di

lapangan sekolah

Seluruh

warga

SDN

105271

Serbajadi

Awal bulan

Desember

z0
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n)
NO Minggu Kegiatan

I Minggu I 1. Melakukan konfirmasi ke Dinas

Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

tentang kegiatan KM-2 yang akan

dilaksanakan.

Mendatangi sekolah yang menjadi tempat

penempatan kegiatan KM-z yang akan

dilaksanakan.

Perkenalan dengan kepala sekolah,

pendidih dan pegawai sekolah.

Beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

5, Melakukan diskusi internal dengan

teman-teman KM-2 tentang progrum

kerja yang akan dilakukan.

4

5

2 Minggu il 1. Membantu kegiatan belajar mengajar di

kelas.

2. Melakukan diskusi internal melalui

virhral meet.

3. Melakukan evaluasi terhadap program

kerja yang telah dilaksanakan.

4. Mengajar peserta didik tentang

pentingnya menj aga kesehatan tubuh.

J Minggu III l. Membantu guru dalam proses belajar

mengajar di dalam kelas.

2. Memperdalam kemampuan literasi dan

numerasi peserta didik kelas l.

3. Memperdalam kemampuan literasi dan

numerasi peserta didik kelas 2.

2I
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4. Memperkenalkan warna-warna dalam

bahasa Inggris kepada peserta didik kelas

l.

5. Bernyanyi bersama dengan peserta didik

sebelum memulai pembelajaran dan

sesudah selesai belajar.

4 Minggu IV 1. Meningkatkan kreatifitas peserta didik

melalui proses pembelajaran yang

dilakukan.

Mengajarkan kepada siswa untuk dapat

memiliki hubungan sosial yang baik

dengan orang-orang di sekitarnya.

Mengasah kemampuan membaca dan

mengeja peserta didik.

Mengasah kemampuan berhitung peserta

didik.

J.

4.

5 Minggu V 1. Bernyanyi bersama sebelum memulai

pelajaran dan sesudah selesai

pembelajaran.

Membaca buku sebelum memulai

pelaj aran untuk meningkatkan literasi.

Mengajarkan perkalian ke bawah.

Meningkatkan kreatifitas peserta didik

melalui keraj inan tangan.

Mengedukasikan pentingnya penerapan

protokol kesehatan.

4.

5.

6 Minggu VI l. Menyanyikan lagu kebangsaan sebelum

22
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2

J

memulai pelajaran.

Mengedukasikan tentang virus corona.

Membaca buku paket yang telah

diberikan sekolah sebagai bahan literasi.

Belajar sains tentang kelompok hewan

berdasarkan makanannya.

Memberikan latihan soal matematika

untrk meningkatkan kemampuan

numerasi peserta didik.

Mengajarkan tentang lingkungan yaitu

cara mendaur ulang sampah dan efek

rumah kaca.

7 Minggu VII Membaca buku sebagai kegiatan literasi.

Menyanyi bersama dengan peserta didik.

Meningkatkan kreativitas peserta didik

melalui kegiatan menggambar.

Melakukan kegiatan bersih-bersih ruang

guru.

Mengajak peserta didik untuk selalu

menjaga kebersihan lingkungan

dimanapun berada.

Mengajarkan angka dalam bahasa

Inggris.

Membersihkan ruangan kelas bersama

dengan peserta didik sebelum pulang

sekolah.

Melaksanakan kegiatan senam pagi

bersama.

I

2

3

23
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8 Minggu VIII l. Bernyanyi bersama dengan lagu nasional

atau lagu anak untuk mengawali dan

mengakhiri pembelaj aran.

2. Memberikan bahan literasi berupa cerita

dongeng dan cerita rakyat.

3. Mengajarkan tentang bahan alat ulnr,

satuan panjang, dan pecahan.

4. Mengajarkan cara menyimpulkan cerita

dan menemukan pesan moral yang

terkandung dalam cerita.

5. Membersihkan halaman sekolah.

6. Menyediakan media tanah untuk

mengajak peserta didik bercocok tanam.

9 Minggu IX

6

7

Bernyanyi lagu nasional atau lagu daerah

sebelum memulai pelajaran.

Bernyanyi lagu anak-anak dengan

menggunakan gerakan.

Melakukan kegiatan literasi.

Menanam kacang hijau dan menghiasnya.

Mengaj arkan m akna Pancasil a.

Menj elaskan j enis-j enis sampah.

Mengaj arkan pelaj aran matematika

4

5

t0 Minggu X l. Perkenalan dengan peserta didik di kelas

IV.

2. Sosialisasi tentang bahaya covid-l9 dan

pentingnya menerapkan protokol

Kesehatan.

3. Menyanyikan lagu wajib nasional dan

24
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4

5

I
9

lagu anak-anak.

Berdoa sebelum memulai pembelaj aran.

Membaca oeita dari buku paket dan

menjawab soal.

Mengaj arkan tentang hitungan campuran.

Menj elaskan tmtang watak, tokoh, latar,

dan ide pokok cerita.

Belaj ar sambil bermain.

Mengajarkan pembelajaran tentang

satuan waktu dalam jam.

l1 Minggu XI 1. Melakukan kegiatan upacara di hari

Senin.

2. Menyanyikan lagu anak-anak.

3. Membaca buku sebagai kegiatan literasi.

4. Menuliskan nama-nama hewan dalam

bahasa inggris.

5. Melakukan pembelajaran agama bagi

siswa yang beragama Kristen.

6. Membuat kerajinan tangan dari kertas

origami.

t2 Minggu XII Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan

pada minggu ini yaitu; Mengawasi kegiatan ujian

tengah semester yang berlangsung selama satu

minggu.

13 Minggu XIII 1. Membantu adaptasi teknologi peserta

didik.

2. Mengajarkan tentang cara menjaga

kebersihan lingkungan.

25
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3. Mengenal jenis-jenis teks cerita rtau

bacaan.

4. Bermain game.

5. Mengenal unsur-unsur intrinsik cerita.

6. Menjelaskan tentang sumpah pemuda.

t4 Minggu XIV I

2

Menuliskan cerita pengalaman pribadi.

Mengenal satu&n, puluhan, dan ratusan

pada suatu bilangan.

Mengaj arkan pembelaj aran agama.

Membaca buku sebagai kegiatan literasi

sebelum memulai pembelaj aran.

Menghias kelas dengan kerajinan tangan

yang sudah dibuat peserta didik di

minggu sebelumnya.

15 Minggu XV 1. Sebelum memulai pembelajaran berdoa

menurut agama dan kepercayaan masing-

masing.

2. Menyanyikan satu lagu wajib nasional

dan lagu anak-anak.

3. Membaca buku cerita untuk menentukan

unsur intrinsiknya.

4. Membaca bacaan yang diberikan guru.

5. Mengajarkan pembelajaran matematika.

6. Memperkenalkan perangkat komputer.

7. Memberitahukan tentang salah satu

media yang digunakan dalam

pembelajaran daring pada siswa kelas VI.

26
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16 Minggu XVI 1. Menatabunga.

2. Melaksanakan literasi dan numerasi.

3. Menyanyikan lagu nasional atau lagu

anak-anak sebelum memulai

pembelajaran.

4. Membuat rak buku daibarangbekas.

5. Menatabuku.

6. Membantu adaptasi teknologi dalam

penggunaan zoom.

7. Membuat kreativitas dari kertas origami

17 Minggu XVII Kegiatan menuliskan sebuah cerita

dengan tema libur sekolah.

Melaksanakan kegiatan numerasi dan

literasi.

Mengajar peserta didik kelas 1 untuk

membaca dan menuliskan kembali apa

yang telah dibaca.

Mengajak peserta didik unhrk menanam

dan menata kembali bunga-bunga di

depan kelas.

Membantu adaptasi teknologi dengan

cara memperkenalkan aplikasi WPS

kepada peserta didik.

Perayaan hari Guru Nasional.

18 Minggu XVm 1. Mombuat penomoran buku.

2. Melaksanakan kegiatan literasi dan

numerasi.

3. Membantu guru membuat perangkat

27
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pembelajaran.

4. Menata ulang rak buku.

5. Membantu adaptasi teknologi.

6. Memberikan edukasi tentang jenis

binatang berdasarkan makanannya.

7. Memberikan penyuluhan tentang bahaya

jajan sembarangan

19 Minggu XIX l. Membuat vocabullary tentang narna-

nama buah.

2. Membuat penomoran buku kelas III
untuk seluruh tema.

3. Membantu adaptasi teknologi.

4. Membuat kalimat dalam Bahasa Inggris.

5. Membuat penomoran buku kelas I untuk

seluruh tema

20 Minggu XX l. Mengawas pelaksanaan ujian semester

Penarikan mahasiswa KM tr,)

Hasil Pelaksanaan Program
a. Mengajar

Membantu sekolah dalam proses belajar mengajar dimana

sebelumnya murid hanya datang ke sekolah untuk mengambil bahan

pembelajaran, namun setelah beberapa waktu pemerintah menetapkan untuk

dilakuka.nnya pembelaj erar, tatap muka terbatas dengan adanya Program

Kampus Mengajar kami dapat membantu sekolah dalam melaksanakan

pembelajaran tatap muka tersebut dengan tetap menerapkan protokol

kesehatan.
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b.

Kami juga membantu guru dalam membawakan Mata Pelajaran

Tematik (Matematika, Bahasa Indonesia, Tematik, dan PPKn), serta

memberikan penerapan Literasi dan Numerasi, memberikan perubahan bagi

guru dan siswa dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik, memperbaiki

karakter siswa, penggunaan bahasa siswa dalam kehidupan sehari-hari serta

meningkatkan minat dan bakat siswa dalam belajar di SDN rc5271Serbajadi.

Membantu Adaptasi Teknologi

Membantu sekolah dalam membawakan beberapa materi dengan

bantuan teknologi seperti laptop. Dengan adanya sistem pembelajaran berbasi

teknologi, para siswa dapat merasakan suasana belajar yang baru dan dapat

meningkatkan minat dan bakat para siswa dalam belajar. Kemudian dengan

adanya Program Kampus Mengajar kami dapat meyalurkan bantuan kepada

para guru untuk mempercepat segala pekerjan yang diharuskan menggunakan

media seperti mengajarkan penggunaan apalikasi mengetik di handphone.

Selain itu memperkenalkan dan mengajarkan peserta didik cara menggunakan

aplikasi pembelajaran daring seperti zoom dan google meet.

Membantu Administrasi

Hasil pelaksanaan telah sesuai dengan ketercapaian tujuan dari

program Kampus Mengajar baik dari segi pelaporan kegiatan pembelajaran

selama pandemi Covid-l9, jadwal pelaksanaan, materi yang diajarkan serta

jumlah siswa yang merespon dalam proses pembelajaran. selain itu membantu

guru dalam mengisi ataupun mendata kelengkapan berkas peserta didik,

membantu membuat perangkat pembelajaran, membuat penomoran gufl"l

Sehingga dapat meringankan beban guru dan para peserta didik di SDN

105271 Serbajadi.

Selain itu mahasiswa Kampus Mengajar II juga membantu

memperlatikan kekurangan sarana dan prasarana serta membantu

melengkapinya.

c.
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Minggu I
Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan pada hari
pertama adalah pengantaran surat ijin

melaksanakan kegiatan Kampus
Mengajar 2 dan pengambilan surat

penugasan di Kantor Dinas Pendidikan

Pengantaran surat penugasan ke sekolah
mitra dan pengenalan dengan kepala
sekolah, staf pengajar, dan pegawai

Kegiatan diskusi internal dan evaluasi
program kerja dengan rekan sejarvat

Kegiatan
peserta

pencarian bahan bacaan untuk
didik dan perencaan program

Kabupaten Deli Serdang

melalui meet

sekolah

Pengenalan {iri kepada peserta didik
kelas VI

30
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Kegiatan pembelaj aran tentang menj aga
kesehatan tubuh

Kegiatan pembelajaran di dalam kelas

3l
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Kegiatan yang dilakukan adalah
memperdalam kemampuan literasi

melalui bacaan dan numerasi melalui
soal perhitungan sederhana serta

mengenal angka

q;",*?.!-".,.::

Kegiatan membaca buku yang telah
dibawa sebagai bahan literasi,

pengerj aan tugas bersama-sama,
berhitung, serta bernyanyi bersama

sebelum memuali pembelaj aran.
Dilakukan

Kegiatan membaca
baku dan tidak

cerita, mengenal kata
baku, latihan soal.

Kegiatan bermain game, cara mendaur

nalan cerita-cerita fi ksi

ulang sampah, melatih kemampuan

L
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Minggu 6

Kegiatan berdoa, bernyanyi lagu Garuda
Pancasila, membaca buku, dann belajar

penjumlahan

Kegiatan membaca buku dan pengenalan
bilangan

ffi 
*ri'*

JJ
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Kegiatan pembelajaran di kelas

34
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Kegiatan membaca buku, mengaj arkan
cara menj aga keb ersihan lingkungan,

dan belajar angka dalam bahasa Inggris

Kegiatan berdoa, membaca, dan melatih
kreativitas peserta didik melalui

akti vitas m enggamb ar pemandan gan
dan mewarnainya
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Kegiatan bernyanyi lagu nasional,
bernyanyi lagu anak dengan

menggunakan gerakan, menanam
kacang hiaju, dan menghias wadah

tanaman kacang hrjau

EH,u

. "" i :' ---:-',-: L-;
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paket

Kegiatan pembelaj aran matematika
tentang satuan waktu dalam jam melalui

soal cerita.
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Kegiatan :upacara bendera

Senin

pada hari

Kegiatan pembel aj aran Agama Kri sten

Kegiatan berbaris pada pagi hari

sebelum masuk ke kelas masing-masing

serta kegiatan pembelajaran di kelas.

Kegiatan membaca dan mencerrtakan

Kembali

ri-i
6,..:,::..: i
,:l
;. :,':.,'..i

si
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tiri
i.!.:l,

h,::

ffi
Kegiatan membuat kreativitas dan

kertas origami

Minggu 13

Kegiatan pengenalan j enis-j eni s cerita
dan melakukan game edukasi ejaan

huruf.

Kegiatan pembelaj aran IPA mengenal
sampah oganik dan anorganik

Minggu 14

Kegiatan menuli skan pengal aman
pribadi dan membacakannya di depan

kelas

Kegi atan pembelaj ar an agarna Kri sten
pada kelas V dan kelas W
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Kegiatan baris dipagi hari dan
pembelajaran di kelas

Kegiatan pembelaj aran numerasi yaitu
belajar berhitung dan mengenal bilangan
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serta belaiar menulis densan cara didikte
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**&

@&
Kegiatan bel aj ar mengenal perangkat
keras dan lunak yang terdapat dalam

Kegiatan pengenalan aplikasi zoom dan
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Minggu 17qIF

Kegiatan pembelajaran di kelas dan
iterasi sebelum memulai pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di kelas dan
bimbingan menggunakan aplikasi zoonr

pada peserta didik

Kegiatan belajar di kelas tentang parts of

Minggu 18

Kegiatan penomoran buku tema 3 kelas

43
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Kegiatan membaca dan menulis pada
peserta didik kelas 1 dan kegiatan

menanam bunga dan merapikan bunga
di depan kelas pada peserta didik kelas

Kegiatan membantu adaptasi teknologi
peserta didik yaitu memperkenalkan

aplikasi WPS, kegunaan aplikasi
tersebut, dan cara menggunakannya
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Kegiatan penomoran buku kelas II untuk
keseluruhan tema serta pengenalan

perangkat keras komputer pada peserta didik
kelas V

Minggu 19

Kegi atan pembelaj aran Bahasa Inggri s
dan penomoran buku kelas III untuk

semua tema
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T

Kegiatan pelaksanaan Ujian Akhir
Semesterwffi
rm

Penarikan perpisahan mahasiswa KM II
dal acara perpisahan dengan guru dan
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