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SOP  MBKM
Asistensi Mengajar
Nia, Azhari

1.1 
Pendahuluan

Kegiatan asistensi mengajar merupakan salah satu bentuk kegiatan 
dari 9 kegiatan MBKM yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah menen-
gah sehingga dapat meningkatkan kemampuan softskill dan hardskill 
mahasiswa. Kegiatan ini muncul karena masih sangat rendahnya kuali-
tas pendidikan dasar dan menengah  di indonesia. Partisipasi mahasis-
wa pada kegiatan asistensi mengajar diharapkan dapat meningkatkan 
pemerataan kualitas pendidikan yang berkesinambungan dengan 
perguruan tinggi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

1.2 
Tujuan

Asistensi mengajar merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelaja-
ran MBKM yang memiliki tujuan sebagai berikut:

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi 
dalam proses pengajaran di sekolah dalam hal mentransfer ilmu 
dan pengetahuan di bidang-bidang yang selaras dengan Ilmu 
Komputer, Elektronika dan Instrumentasi yang diperoleh selama 
perkuliahan dalam bentuk yang terprogram.
Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan menengah yang 
berkesinambungan dengan perguruan tinggi sesuai dengan 
perkembangan zaman.

1.

2.

Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan asistensi mengajar ini dimak-
sudkan untuk mendapatkan 3  capaian pembelajaran berikut:

1.3 
Capaian 
Pembelajaran Mahasiswa mampu mengkontekstualisasikan ilmu pengetahuan 

yang telah dimiliki sesuai kebutuhan pendidikan dasar atau 
menengah.
Mahasiswa mampu bekerjasama dan berkolaborasi dengan 
pihak-pihak yang terkait dalam menciptakan proses pembelaja-
ran yang inovatif dan partisipatif.
Mahasiswa memiliki keterampilan asistensi mengajar baik dalam 
menyampaikan materi maupun dalam manajemen kelas.

1.

2.

3.

SOP MBKM Asistensi Mengajar       / 1



1.4 
Bentuk 
Kegiatan Tutorial (Tutorial Pemrograman Bahasa C++)

Trainer/ Pelatihan (Pelatihan Mikrokontroler)
Asisten Guru (Asistensi Guru Pelajaran Elektronika, Jaringan 
Komputer, dll)
Pendampingan lomba siswa (Pendampingan Lomba Robot, 
TOKI)

1.

2.

3.

4.

Kegiatan asistensi mengajar yang dilakukan di satuan pendidikan 
dapat dilakukan dalam bentuk – bentuk berikut:

Tahapan pelaksanaan dari proses asistensi mengajar pada satuan 
pendidikan dilaksanakan sesuai dengan diagram pada Gambar 1. 
Proses kegiatan asistensi mengajar ini diawali dengan adanya pena-
waran kegiatan asistensi mengajar dari sekolah (SPK) yang disampai-
kan ke prodi. Penawaran yang disampaikan dilengkapi dengan kuali-
fikasi mahasiswa yang dibutuhkan. Mahasiswa yang berminat untuk 
mengikuti kegiatan ini dapat mendaftar agar dapat diseleksi pada 
tahapan pendaftaran dan seleksi. Secara garis besar tahapan pelaksa-
naan terdiri atas 4 tahapan utama yaitu, tahapan pendaftaran dan 
seleksi, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan terakhir tahapan  
penilaian dan evaluasi seperti yang terlihat pada Gambar 1.

1.5 
Diagram
Tahapan
Pelaksanaan
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1.6 
Prosedur
Pelaksanaan

Satuan Pendidikan menyampaikan kegiatan asisten mengajar yang 

dibutuhkan dan persyaratannya.

Prodi Menawarkan kegiatan asistensi mengajar ke mahasiswa.

Mahasiswa yang tertarik mendaftar dengan mengajukan surat permoho-

nan asistensi sesuai dengan kegiatan yang ditawarkan dan melampirkan 

dokumen yang dibutuhkan seperti:

(a) Data Diri (CV)

(b) Transkrip Nilai

(c) Proposal Kegiatan 

(d) Pas Photo

(e) KTM/ KTP

Mahasiswa mengirimkan dokumen persyaratan dilengkapi surat 

pengantar ke sekolah tujuan.

Sekolah mereview dokumen persyaratan mahasiswa untuk melakukan 

seleksi yang hasilnya akan dilaporkan ke program studi.

Prodi mengumumkan hasil seleksi mahasiswa untuk kegiatan asistensi 

mengajar.

Prosedur pelaksanaan dari asistensi mengajar secara garis besar 
dibagi menjadi 4 tahapan utama, yang diawali dengan pendaftaran 
dan seleksi, persiapan, pelaksanaan serta evaluasi. Secara rinci 
dijelaskan sebagai berikut: 

1.6.1 Tahapan Pendaftaran dan Seleksi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tahapan pendaftaran dan seleksi merupakan tahapan awal dari 
proses kegiatan asistensi mengajar ini. Pada tahapan ini diawali 
dengan adanya penawaran ke prodi dari satuan pendidikan terdapat 
kegiatan asistensi mengajar yang dibutuhkan di Sekolah beserta 
kualifikasi mahasiswa yang diharapkan. Bagi mahasiswa yang bermi-
nat dapat melakukan pendaftaran dan proses seleksi yang dilakukan 
oleh pihak satuan pendidikan dengan bantuan program studi. Secara 
rinci tahapan pendaftaran dan seleksi ini diuraikan sebagai berikut:

1.6.2 Tahap Persiapan
Tahapan persiapan merupakan tahapan kedua yang dilaksanakan 
pada proses kegiatan Asistensi mengajar ini. Sesuai dengan namanya 
pada tahapan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa yang 
telah lolos seleksi untuk dapat melaksanakan asistensi mengajar 
dengan baik sehingga tujuan dari kegiatan ini tercapai. Pada tahapan 
persiapan ini ditentukan dosen pembimbing MBKM dan pembimbing 
mitra sekolah yang nantinya akan berpartisipasi secara aktif dalam 
proses pembimbingan mahasiswa pada kegiatan agar berjalan 
dengan optimal. Pada tahapan persiapan ini dijabarkan lebih detail 
sesuai dengan langkah-langkah berikut:
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Mahasiswa mengajukan dosen pembimbing MBKM.

Prodi menentukan dosen pembimbing MBKM untuk masing-masing 

mahasiswa dan mengumumkannya.

Sekolah menentukan pembimbing mitra di sekolah

Mahasiswa mengikuti pembekalan dari dosen pendamping MBKM dan 

dosen pembimbing mitra

Mahasiswa menyusun rencana kegiatan pembelajaran sesuai arahan 

dosen pembimbing MBKM dan pembimbing mitra

Mahasiswa menyiapkan konten dan media pembelajaran

Dosen pembimbing MBKM dan pembimbing mitra mereview rencana 

kegiatan pembelajaran dan konten serta media pembelajaran

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mahasiswa melaksanakan kegiatan. Kegiatan asistensi dapat dilakukan 

secara daring atau luring yang didampingi oleh dosen pembimbing 

MBKM dan pembimbing mitra

Mengisi log book kegiatan setiap minggu dan dokumen monitoring 

lainnya

Kegiatan Mahasiswa dimonitor oleh dosen pembimbing MBKM dan 

pembimbing mitra.

Pihak terkait, seperti sekolah, pembimbing mitra, siswa mengisi kuesion-

er berdasarkan kontribusi dan kinerja mahasiswa pada kegiatan asistensi 

mahasiswa

1.6.3 Tahap Pelaksanaan 

1.

2.

3.

4.

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan inti dari semua tahapan inti 
dari keseluruhan kegiatan asistensi mengajar. Mahasiswa melaksana-
kan kegiatan asistensi mengajar di sekolah mitra baik secara luring 
atau daring dengan didampingi oleh dosen pembimbing MBKM dan 
pembimbing mitra. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan renca-
na dan jadwal yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya 
dengan tahapan seperti berikut:

Mahasiswa menyusun laporan kegiatan

Mahasiswa melaporkan hasil proyek independen melalui presentasi di 

hadapan Dosen Pembimbing MBKM

1.6.4 Tahap Evaluasi 

1.

2.

Tahapan akhir dari kegiatan asistensi mengajar ini adalah tahap evalu-
asi. Pada tahap ini selain dilakukan evaluasi dari kegiatan asistensi 
mengajar yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat, juga 
dilakukan proses penilaian terhadap kegiatan asistensi yang telah 
dilakukan mahasiswa untuk nantinya dilakukan penyetaraan SKS dan 
dilaporkan ke simaster dan PDDikti. Proses yang terjadi pada tahapan 
ini diuraikan lebih lengkap sebagai berikut:
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Dosen pendamping MBKM melakukan evaluasi terhadap kegiatan 

mahasiswa dan memberikan dan mengkonversi nilai dan pengakuan SKS 

sesuai dengan kinerja mahasiswa

Mahasiswa, sekolah dan dosen pembimbing MBKM melakukan evaluasi 

dan rencana tindak lanjut kegiatan untuk dilaporkan ke prodi sebagai 

pertimbangan kegiatan selanjutnya.

Prodi melaporkan pengakuan SKS ke fakultas untuk dimasukkan ke 

simaster dan PDDikti

3.

4.

5.

1.7
Fungsi, Peran, 
dan Kewajiban

Kegiatan asistensi mengajar melibatkan 5 pihak yang terkait secara 
langsung yaitu; mahasiswa, dosen pembimbing MBKM, dosen pem-
bimbing mitra,  program studi dan satuan pendidikan (sekolah). 
Keterlibatan masing-masing pihak tersebut dijelaskan secara rinci 
sebagai berikut:

1.7.1 Mahasiswa

Mendaftar kegiatan asistensi mengajar dan melengkapi persyaratan 

dokumen yang dibutuhkan.

Mahasiswa mengirimkan dokumen persyaratan dilengkapi surat 

pengantar ke sekolah tujuan.

Mahasiswa mengajukan 2 kandidat dosen pembimbing MBKM.

Mengikuti kegiatan pembekalan dari dosen pembimbing MBKM dan 

pembimbing mitra

Menyusun Jadwal rencana kegiatan pembelajaran untuk diterapkan di 

satuan pendidikan.

Merancang dan mempersiapkan Konten dan Media Pembelajaran 

bersama dosen pembimbing MBKM dan pembimbing mitra.

Mengisi logbook kegiatan setiap minggu untuk setiap matakuliah yang 

akan disetarakan atau dikonversikan.

Melaksanakan kegiatan asistensi sesuai dengan rencana kegiatan 

pembelajaran yang telah disetujui dosen pembimbing MBKM dan 

pembimbing mitra

Menyusun laporan akhir kegiatan asistensi mengajar untuk setiap 

matakuliah yang akan disetarakan atau dikonversikan.

Mempresentasikan laporan akhir kegiatan dihadapan dosen pembimb-

ing MBKM dan pendamping mitra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mahasiswa yang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan asistensi men-
gajar  memiliki peran-peran seperti uraian berikut:
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1.7.2 Dosen Pembimbing MBKM

Memberikan Pembekalan asistensi mengajar sesuai dengan bentuk yang 

akan dilaksanakan mahasiswa.

Mereview Rencana kegiatan pembelajaran, konten dan media pembela-

jaran

Memonitoring kegiatan asistensi mengajar secara berkala.

Memberikan nilai, melakukan konversi dan pengakuan SKS.

Mengisi nilai akhir masing-masing mata kuliah yang dikonversikan maha-

siswa ke SIMASTER.

Melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut kegiatan untuk dilaporkan 

ke prodi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dosen pembimbing MBKM merupakan dosen prodi yang ditetapkan 
sebagai pembimbing mahasiswa dalam kegiatan MBKM oleh prodi 
berdasarkan usulan dari mahasiswa. Dosen pembimbing MBKM 
tersebut memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1.7.3 Pembimbing Mitra

Memberikan pembekalan 

Mereview Rencana kegiatan pembelajaran

Mengawal, memberikan pengarahan dan membimbing mahasiswa 

dalam membuat konten dan media pembelajaran yang akan disampai-

kan di sekolah (masa orientasi mahasiswa dan guru).

Mendampingi dan memonitoring kegiatan asistensi mengajar yang 

dilakukan mahasiswa di satuan pendidikan.

Mengisi kuesioner kinerja dan kontribusi mahasiswa.

Melakukan evaluasi dan menilai rencana tindak lanjut kegiatan untuk 

setiap mata kuliah konversi yang dipilih mahasiswa untuk dilaporkan ke 

prodi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pembimbing Mitra adalah guru sekolah yang ditunjuk oleh sekolah 
(spk) untuk membimbing sekaligus mendamping mahasiswa pada 
kegiatan asistensi mengajar. Adapun peran dan fungsi dari pembimb-
ing mitra tersebut adalah sebagai berikut:

1.7.4 Program Studi

Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan satuan pendidikan.

Menawarkan daftar mitra sekolah dan bentuk kegiatan asistensi menga-

jar.

1.

2.

Secara umum program studi berperan untuk memfasilitasi kegiatan 
MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa dimulai dari melakukan koor-
dinasi dengan satuan pendidikan sampai dengan melaporkan penga-
kuan SKS mahasiswa ke PDDikti. Fungsi dan peran program studi 
dijabarkan sebagai berikut.
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Mengumumkan hasil seleksi mahasiswa yang telah dilakukan pihak 

sekolah.

Menetapkan dosen pembimbing MBKM.

Melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti.

3.

4.

5.

1.7.5 Sekolah (Satuan Pendidikan)

Menyampaikan kebutuhan dan persyaratan kegiatan asistensi mengajar 

kepada prodi

Menilai kelayakan dokumen persyaratan mahasiswa yang mengikuti 

seleksi asistensi kegiatan mengajar

Menentukan pembimbing mitra untuk masing-masing mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan asistensi mengajar di sekolah tersebut

Mengisi kuesioner kontribusi mahasiswa

1.

2.

3.

4.

Sekolah atau satuan pendidikan yang berperan sebagai mitra dalam 
kegiatan asistensi mengajar ini memiliki fungsi-fungsi sebagai 
berikut:

1.8
Konversi 
dan Evaluasi

Contoh usulan mahasiswa yang memilih mahasiswa asistensi menga-
jar yang akan disetarakan dengan persetujuan prodi, dosen pem-
bimbing MBKM dan dosen mitra. Mahasiswa juga dapat memilih 
matakuliah yang akan disetarakan yang terdapat pada naskah akade-
mik masing-masing prodi.

1.8.1 Rubrik Penilaian

Contoh bidang pembelajaran yang sesuai kompetensi prodi: 

1. Program studi Elektronika dan Instrumentasi

 - Robotika

 - Elektronika

 - UAV

 - Pendampingan lomba sesuai bidang Elins

2. Program Studi Ilmu Komputer

 - Bahasa pemrograman (Java, Phyton, dll)

 - Membangun software proyek

 - Membuat tutorial AI

 - Memberikan pelatihan olimpiade komputer

Tabel 2 memperlihat rubrik penilaian untuk melakukan evaluasi 
terhadap kegiatan asistensi mengajar yang telah dilakukan mahasis-
wa. Pada tabel ini memuat aspek-aspek penilaian untuk setiap 
kegiatan asistensi yang dilaksanakan dan parameter-parameter 
penilaian.
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Tabel 1. Konversi Nilai Freeform dan Pengakuan SKS

Tabel 2. Rubrik Penilaian Asistensi Mengajar
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1.9
Jadwal 
Kegiatan

Kegiatan MBKM dapat dilaksanakan di setiap semester berdasarkan 
penawaran kegiatan MBKM yang diberikan oleh mitra. Secara umum 
jadwal pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar untuk semester 
gasal dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. Tabel 4 memperlihatkan 
jadwal kegiatan Asistensi Mengajar yang terdaftar pada semester 
genap.
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Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar Semester Gasal
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Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar Semester Genap
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