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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

A. SEKILAS TENTANG ISIF 
INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA (ISIF) adalah pendidikan tinggi Islam 

yang didirikan oleh Yayasan Fahmina dalam rangka mewujudkan cita-citanya 
untuk membentuk sarjana Islam yang kritis, terbuka, dan bermartabat dalam 
tatanan sosial yang berkeadilan dan berperikemanusiaan berbasis tradisi Islam-
pesantren dan kearifan lokal. 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mewujudkan visi dan misi 
Fahmina, keseluruhan pendidikan ISIF menggunakan perspektif keislaman 
yang setara dan adil gender, berperikemanusiaan, berkeadilan, 
berkebhinekaan, dan berkeadaban. Perspektif ini diinternalisasikan ke dalam 
pengelolaan pendidikan, materi dan praktik pembelajaran, hingga penulisan 
karya tulis ilmiah. 

Paradigma keilmuan ISIF diorientasikan pada kekuatan kajian teks-teks 
klasik keislaman yang terus didialogkan dengan dinamika sosial yang terus 
berubah untuk perwujudan transformasi sosial. ISIF menganut paradigma 
pendidikan kritis yang membebaskan, melalui metode dialogis, partisipatif, 
belajar dari pengalaman (realitas), dan senantiasa mengaitkan teori dengan 
praktik dan transformasi sosial. 

Orientasi pendidikan ISIF difokuskan pada penguasaan spesialisasi 
keahlian dan kecakapan untuk bekerja bersama masyarakat, sehingga dalam 
jangka panjang sarjana ISIF diharapkan menjadi ulama-intelektual-organik 
yang peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang 
berorientasi kepada transformasi sosial untuk perwujudan kesetaraan, 
keadilan, kemaslahatan, dan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. 
 
B. VISI ISIF  

Visi yang hendak dicapai ISIF adalah menjadi pendidikan tinggi Islam 
terdepan berbasis riset dan transformasi sosial, dan menjadi referensi akademik 
tentang Islam Indonesia yang toleran, adil, setara, dan menghargai 
kebhinekaan dan tradisi lokal di Nusantara pada 2025.  
 
C. MISI ISIF 

Untuk mencapai visi tersebut, ISIF menetapkan misinya sebagai berikut:  
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang sesuai dengan 

perkembangan keilmuan kontemporer. 
2. Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam 

perspektif kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, dan keragaman untuk 
menjawab tantangan zaman. 

3. Mendorong penemuan keilmuan yang integratif antara studi Islam klasik 
dan modern dengan ilmu-ilmu sosial transformatif.  
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4. Menyebarluaskan dan membumikan hasil kajian dan riset keislaman yang 
humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer. 

 
D. TUJUAN ISIF 

Misi-misi tersebut diselenggarakan dengan tujuan: 
1. Menghasilkan sarjana Islam yang berperspektif kemanusiaan, keadilan, 

kesetaraan, dan keragaman dalam pengetahuan komprehensif studi Islam 
untuk transformasi sosial yang adil dan maslahat. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan keislaman yang menjawab tantangan 
zaman dan bermanfaat bagi kemajuan dan kemaslahatan kehidupan 
masyarakat yang adil, setara, demokratis, dan menghargai kebhinekaan 
dan tradisi lokal. 

 
E. FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI 

ISIF memiliki 3 fakultas dan 7 program studi, yakni;  
1. Fakultas Syari’ah 

a. Program Studi Ahwal Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
b. Program Studi Ekonomi Syari’ah (ES) 

 
2. Fakultas Tarbiyah 

a. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 
b. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 

 
3. Fakultas Ushuluddin  

a. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT)  
b. Program Studi Filsafat Agama (FA)  
c. Program Studi Akhlak dan Tasawuf (AT) 
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BAB II 
PENGERTIAN, TUJUAN, DAN PRINSIP  

PRAKTIK LAPANGAN PROFESI 
 
 
 
A. PENGERTIAN  

Praktik Lapangan Profesi (PLP) adalah mata kuliah profesi pada semua 
Program Studi di ISIF yang dilaksanakan  bekerja sama dengan lembaga atau 
instansi terkait yang ditetapkan oleh ISIF sesuai dengan Program Studi masing-
masing. Model perkuliahannya dilakukan dengan cara praktik dan terlibat 
langsung di lembaga atau institusi yang terkait dengan Program Studi masing-
masing. Lembaga atau komunitas tersebut dipilih karena kesesuaiannya 
dengan visi dan misi ISIF. 

PLP dilakukan untuk mengokohkan kemampuan profesi yang dipilih 
mahasiswa. Tidak sekadar teori-teori yang diperoleh selama kuliah, tetapi juga 
keterlibatan dan pengalaman langsung di lapangan menjadi hal yang sangat 
penting dilakukan mahasiswa. Mahasiswa diharapkan mengalami sendiri 
profesi yang hendak dijalaninya setelah lulus dari perguruan tinggi.  

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Pendidikan 
Agama Islam (PAI) melaksanakan PLP sebagai tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan di lembaga-lembaga pendidikan formal, informal, maupun 
nonformal, baik Sekolah Menegah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pondok 
Pesantren. Adapun Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 
melaksanakan PLP sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di 
lembaga-lembaga pendidikan formal seperti: Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Raudhatul Athfal. 

Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ekonomi Syari’ah (ES) 
melaksanakan PLP di lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, seperti 
Bank, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Koperasi, 
Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS), Pegadaian, Lembaga 
Swadaya masyarakat (LSM), Kredit Serbaguna Mikro (KSM), Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah (KJKS), dan lain-lain. Adapun Program Studi Ahwal 
Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) melaksanakan PLP di Pengadilan 
Agama, Pengadilan Umum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kantor Urusan 
Agama (KUA), Lembaga/Biro Konsultasi Keluarga, LSM yang bergerak dalam 
bidang hukum keluarga Islam. 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Program Studi Al-Qur’an dan Tafsir 
(IAT), Program Studi Filsafat Agama (FA), dan Akhlak Tasawuf (AT) 
melaksanakan PLP di Pondok Pesantren, Majelis Pengajian, Lembaga 
Penerbitan, Pers,  Pengobatan Alternatif, Pusat Studi Agama, Al-Quran atau 
Tasawuf, dan LSM yang bergerak dalam kajian al-Quran, pemikiran Islam, dan 
tasawuf.  
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B. TUJUAN  
PLP diselenggarakan dengan tujuan: 

1. Mendekatkan mahasiswa dengan praktik kehidupan di masyarakat, 
terutama yang berkaitan dengan profesi yang dipilihnya. 

2. Mempraktikkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman mahasiswa 
dalam bentuk praktik langsung yang berkaitan dengan pilihan profesinya. 

3. Menjalin kerjasama dan sinergitas dengan lembaga profesi dan instansi 
terkait sebagai mitra dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi.  

 
C. PRINSIP PEMBELAJARAN 

PLP dilaksanakan dengan prinsip pembelajaran:  
1. Dialogis-interaktif. 
2. Partisipatif. 
3. Belajar dari pengalaman. 
4. Keterkaitan teori, praktik, dan transformasi sosial. 
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BAB III 

PENGELOLA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN  
PENDAMPING LAPANGAN 

 
 

 
A. PARTISIPAN PLP 

Para pihak yang terlibat dalam PLP adalah: 
1. Pengelola, yakni tim ISIF yang terdiri atas para ketua Program Studi 

dan/atau dekan di lingkungan ISIF yang ditetapkan oleh Dekan sebagai 
pengelola PLP. 

2. Peserta, yakni mahasiswa ISIF yang telah ditetapkan sebagai peserta PLP.  
3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yakni dosen ISIF yang ditunjuk 

Dekan atas persetujuan Ketua Program Studi masing-masing untuk 
membimbing peserta PLP. 

4. Pendamping Lapangan (PL), yakni pihak dari tempat PLP yang ditunjuk 
untuk menjadi pendamping lapangan peserta PLP. Orang yang ditunjuk 
oleh lembaga tempat PLP untuk mendampingi peserta PLP dalam praktik 
lapangan profesi. 

5. Masyarakat atau komunitas yang sehari-hari menjadi mitra peserta PLP 
di lapangan.  

 
B. PENGELOLA 

Pengelola PLP memiliki tugas sebagai berikut:   
1. Menyusun rencana program PLP. 
2. Mempersiapkan dan memastikan tempat PLP. 
3. Mendata mahasiswa yang akan mengikuti PLP. 
4. Membuat rekapitulasi nilai semua peserta PLP. 
5. Membuat laporan akhir PLP kepada Dekan Fakultas masing-masing, 

selanjutnya disampaikan kepada Ketua LPMA sebagai bahan 
pertimbangan pengembangan keilmuan ISIF ke depan.  

 
C. PESERTA  

Peserta PLP adalah mahasiswa ISIF, yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif ISIF di semester enam. 
2. Telah mengambil  mata kuliah yang menjadi syarat mengikuti PLP. 
3. Telah mengambil mata kuliah minimal 120 sks. 
4. Mengambil mata kuliah PLP yang tertulis dalam  KRS. 
5. Menuliskan motivasi pilihan lokasi PLP dan diserahkan kepada Rektorat 

ISIF. 
 

Peserta PLP bertugas: 
1. Mengikuti pembekalan PLP di kampus ISIF. 
2. Membuat perencanaan PLP. 
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3. Melakukan, mengalami, dan terlibat langsung dengan semua proses pada 
pilihan profesinya di lokasi PLP. 

4. Melakukan penelitian di tempat PLP sebagaimana perencanaan PLP. 
5. Membuat laporan PLP sebagaimana aturan terlampir.  
6. Mempresentasikan temuan-temuan dan refleksi-akademis atas hasil 

penelitiannya di hadapan pimpinan dan komunitas tempat PLP. 
7. Mempresentasikan temuan-temuan dan refleksi-akademis atas hasil 

penelitiannya di hadapan civitas akademika ISIF. 
 

D. DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN 
Dosen Pembimbing Lapangan memiliki tugas sebagai berikut:   

1. Memberikan bimbingan kepada peserta PLP. 
2. Menyerahkan dan melakukan penarikan mahasiswa dari dan ke tempat 

PLP. 
3. Mendiskusikan tentang pelaksanaan PLP dengan Pendamping Lapangan.   
4. Mengevaluasi pelaksanaan PLP.  
5. Memberikan penilaian dan rekapitulasi penilaian peserta PLP. 
 
E. PENDAMPING LAPANGAN 

Pendamping lapangan memiliki tugas sebagai berikut:  
1. Memberikan pendampingan pada peserta PLP, khususnya di tempat PLP. 
2. Melakukan koordinasi antara peserta PLP dengan komunitas tempat PLP.   
3. Memfasilitasi peserta PLP untuk melakukan praktik lapangan profesi di 

tempat PLP.  
4. Melakukan evaluasi dan memberikan penilaian kepada peserta PLP pada 

akhir pelaksanaan PLP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PANDUAN PRAKTIK LAPANGAN PROFESI 

INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA 

7 
 

BAB IV 
PROSES PELAKSANAAN  

PRAKTIK LAPANGAN PROFESI 
 

 
 

A. DURASI WAKTU PELAKSANAAN 
PLP dilaksanakan selama 40 hari atau 6 minggu.   

 
B. PERSIAPAN  

Sebelum mahasiswa melaksanakan PLP, terlebih dahulu diberikan 
pembekalan dan persiapan sesuai dengan program studi yang dilaksanakan 
oleh pihak yang ditunjuk oleh Dekan.  

 
1. Pembekalan PLP 

Pembekalan PLP  bertujuan untuk: 
a. Membangun perspektif dan pemahaman yang sama antara peserta PLP 

dan Dosen Pembimbing Lapangan tentang konsep PLP dan 
implementasinya di lapangan. 

b. Meningkatkan keterampilan dasar keilmuan peserta PLP. 
c. Meningkatkan  keterampilan komunikasi sosial yang asertif, empatik, dan 

etis bagi peserta PLP. 
d. Meningkatkan keterampilan peserta PLP dalam melakukan penelitian 

lapangan (field research) dan penulisannya berkaitan dengan PLP. 
 

2. Pembentukan Kelompok dan Penyusunan Jadwal PLP 
Pembentukan kelompok mahasiswa PLP dan penyusunan jadwal PLP 

dilakukan oleh Program Studi masing-masing. PLP dilaksanakan secara 
berkelompok, antara 2-3 orang mahasiswa per kelompok, dengan bimbingan 
seorang Dosen Pembimbing Lapangan dan seorang Pendamping Lapangan 
dari lembaga tempat PLP. 

Setiap kelompok harus menyusun komitmen bersama, seperti 
pembentukan ketua dan sekretaris, kesepakatan tentang jadwal pertemuan, 
tempat pertemuan, observasi, dan aturan-aturan lain yang dipandang perlu. 

Perencanaan kegiatan dan penjadwalan masing-masing kelompok PLP 
harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan 
dan  Pendamping Lapangan.  

  
C. PELAKSANAAN  

PLP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
 

1. Tahap Observasi 
PLP diawali dengan observasi ke masing-masing tempat pelaksanaan 

PLP. Observasi dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami situasi dan 
kondisi tempat PLP, bertemu dengan orang kunci (key person) tempat PLP, dan 
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lain-lain. Hasil observasi ini didiskusikan secara kelompok sebagai bahan awal 
untuk membuat rencana kegiatan selama melakukan PLP dan topik penelitian 
lapangan selama PLP. 

 
2. Tahap Perencanaan  

Perencanaan PLP merupakan operasionalisasi dari hasil observasi  
masing-masing mahasiswa dalam satu kelompok. Hasil observasi direfleksikan 
dan dirumuskan dalam bentuk perencanaan individu maupun kelompok,  
melalui bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan dan 
pendamping lapangan. 

  
3. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan, peserta PLP melakukan dua kegiatan inti:  
a. Melakukan sesuatu yang menjadi pilihan profesinya sebagai bagian dari 

pengayaan pengalaman sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat di 
tempat PLP.  

b. Melakukan pengamatan, penelitian, dan analisis terhadap  praktik 
pengelolaan lembaga tempat PLP sebagai pembelajaran untuk penguatan 
pilihan profesinya.  

 
4. Tahap Refleksi 

Setelah mahasiswa selesai melakukan praktik, observasi, pengamatan, 
pengumpulan data, dan memperoleh temuan-temuan lapangan, tahapan 
selanjutnya adalah melakukan refleksi bersama antara peserta PLP dan 
komunitas tempat PLP. Refleksi dimaksudkan untuk mengetahui dan 
memahami hal-hal apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan  untuk 
perubahan berikutnya bagi lembaga atau komunitas tempat PLP. Refleksi 
dilakukan dalam koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan dan 
pendamping lapangan.  

 
D. TUGAS PEMBIMBING DAN PENDAMPING 

Dosen pembimbing lapangan (DPL) bertugas:  
1. Membimbing 4-6 orang mahasiswa atau maksimal 3 kelompok peserta 

PLP. 
2. Membimbing, menemani, dan melayani semua peserta PLP yang menjadi 

asuhannya dalam semua tahapan PLP. 
3. Mengevaluasi, merefleksikan dan memberikan penilaian atas proses dan 

hasil peserta PLP   
 

Pendamping Lapangan bertugas: 
1. Mendampingi 3-4 orang mahasiswa atau maksimal 2 kelompok peserta 

PLP. 
2. Mendampingi, menemani, dan melayani semua peserta PLP yang menjadi 

asuhannya selama di tempat PLP. 
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3. Mengevaluasi, merefleksikan dan memberikan penilaian atas proses dan 
hasil peserta PLP.   

 
E. MONITORING  
1. Monitoring PLP dilaksanakan oleh pejabat atau pelaksana yang 

ditetapkan oleh Dekan.  
2. Monitoring dilakukan melalui  kunjungan langsung ke  tempat PLP 

dan/atau melalui pelaporan pelaksanaan yang dibuat oleh mahasiswa, 
dosen pembimbing lapangan, dan pendamping lapangan. 

3. Jadwal monitoring disusun oleh pelaksana kegiatan PLP. 
 
F. PENILAIAN  

Penilaian PLP dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan 
Pendamping Lapangan dengan pembagian  penilaian sebagai berikut: 
1. Dosen Pembimbing Lapangan memberikan penilaian yang meliputi: 

persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi-refleksi, baik secara 
tertulis maupun lisan.    

2. Pendamping Lapangan memberikan penilaian yang meliputi: peran serta 
mahasiswa dalam observasi, perencanaan kegiatan, revisi perencanaan, 
pelaksanaan kegiatan, kerjasama dalam kelompok, relasi dengan 
komunitas tempat PLP, tanggung jawab, kedisiplinan, dan etika. 
Penilaian dilakukan pada akhir PLP, setelah peserta PLP menyerahkan 

laporan dan presentasi atas hasil PLP yang telah dilakukannya. Format dan 
kriteria  penilaian terlampir. 

Penyerahan nilai akhir dari Dosen Pembimbing Lapangan dan 
Pendamping Lapangan ke panitia PLP yang selanjutnya diserahkan kepada 
Program Studi paling lambat 2 (dua) minggu setelah PLP selesai. Nilai akhir 
peserta PLP adalah rata-rata nilai dari Pendamping Lapangan dan Dosen 
Pembimbing Lapangan.   
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BAB V 

LAPORAN PELAKSANAAN 
 
 
 
A. SUBSTANSI PELAPORAN 

Setiap peserta PLP wajib membuat laporan pelaksanaan PLP yang 
memuat hal-hal pokok, paling tidak, sebagai berikut: 
1. Pengalaman dan keterlibatan langsung dalam proses pelaksanaan PLP 

dalam perspektif profesi yang dipilih. 
2. Teorisasi atau refleksi akademis atas pengalaman dan keterlibatannya 

tersebut.  
3. Manfaat atau hikmah yang diperoleh dari pelaksanaan PLP dalam 

konteks penguatan diri dan institusi untuk menjadi profesional. 
 
B. SISTEMATIKA PELAPORAN 

Pelaporan PLP setidak-tidaknya berisi sistematika sebagai berikut: 
1. Halaman judul, meliputi judul PLP, keterangan laporan, logo ISIF, 

penjelasan tugas, penyusun (nama, NIM), lokasi kampus, serta bulan dan 
tahun laporan dibuat. 

2. Halaman pengesahan, pernyataan laporan ini telah disahkan oleh Dosen 
Pembimbing Lapangan dan Pendamping Lapangan. 

3. Kata Pengantar, yang menguraikan tentang latar belakang dan tujuan 
PLP, serta inti substansi pelaporannya, ucapan terima kasih pada pihak-
pihak yang telah membantu terlaksananya PLP yang bersangkutan. 

4. Daftar isi. 
5. Abstrak: ringkasan isi yang ditulis dalam 200 kata yang menjelaskan 

keseluruhan isi laporan PLP. 
6. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, fokus PLP, tujuan, dan 

metodologi yang digunakan. 
7. Profil lembaga/komunitas tempat PLP dilaksanakan, berisi sejarah, visi, 

misi, tujuan, strategi program, program, struktur kepengurusan, dan 
pencapaian hasil yang diperoleh. 

8. Pengalaman dan keterlibatan dalam proses PLP, yang berisi 
metode/pendekatan pertama kali masuk dalam komunitas/lembaga, 
bentuk-bentuk kegiatan partisipatif, intensitas keterlibatan, keberhasilan 
dan kegagalan, perubahan-perubahan dalam diri dan kelompok, dan lain-
lain.  

9. Teoresasi dan refleksi akademis, yang berisi analisis yang mendalam atas 
pengalaman dan keterlibatannya dalam konteks profesi yang dipilihnya.  

10. Kesimpulan dan rekomendasi, yang berisi pernyataan singkat yang 
menjawab fokus PLP yang telah dirumuskan sebelumnya, dan 
rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dengan alamat yang jelas. 

11. Daftar pustaka. 
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12. Lampiran-lampiran, berisi perencanaan dan jadwal kegiatan, foto-foto, 
catatan lapangan (field note), catatan refleksi, produk-produk lembaga 
tempat PLP, dan lain-lain. 

 
C. TEKNIS PENULISAN  LAPORAN 

Teknis penulisan laporan PLP dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Menggunakan kertas A4 jenis HVS 70 gram. 
2. Menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12. 
3. Jarak margin tepi kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm. 
4. Jarak antar baris 2 spasi. 
5. Laporan dijilid dengan cover warna hijau. 
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BAB VI 
PENUTUP 

  
 
 

Demikian Panduan PLP ini disusun untuk dapat dijadikan pegangan bagi 
peserta PLP, dosen pembimbing lapangan, pendamping lapangan, dan pihak-
pihak yang terkait dengan pelaksanaan PLP ini.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 

1. Format Lembar Monitoring Dosen Pembimbing Lapangan 
2. Format Lembar Penilaian Pendamping Lapangan dan Dosen Pembimbing 

Lapangan 
3. Format Rekapitulasi Nilai Peserta PLP 
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Lampiran 1 
 

Format Lembar Monitoring 
 

Kelompok  : 
Hari/tanggal  : 
Tempat PLP  : 
 

Aspek Deskripsi Catatan Evaluasi 

Pelaksanaan PLP secara 
umum 

  

Pelaksanaan PLP Per 
Kegiatan 

  

Kemampuan Adaptasi   

Kemampuan 
Komunikasi 

  

Catatan :  

 
 ___________, __________ 2019 

 
 
 
 
Dosen Pembimbing Lapangan  
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Lampiran 2 
 

Format Lembar Penilaian  
Pendamping Lapangan dan 

Dosen Pembimbing Lapangan*) 
 

Nama Mahasiswa  : ..................................................................................... 
NIM  : ..................................................................................... 
Fakultas/Program Studi : ..................................................................................... 
Tempat/Alamat PLP : ..................................................................................... 
Dosen Pembimbing 
Lapangan 

 
: 

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

Pendamping Lapangan : ..................................................................................... 
 
1. Pemahaman tentang isu-isu yang dihadapi lembaga tempat PLP: 

Nilai:.......................................................................................................................... 
Keterangan:.............................................................................................................. 
 

2. Kemampuan menganalisis permasalahan yang ditemukan di lapangan: 
Nilai:..........................................................................................................................
Keterangan:.............................................................................................................. 
  

3. Kemampuan berempati dan berkomunikasi dengan kolega di lembaga 
tempat PLP dan kelompok yang dilayani lembaga tempat PLP: 
Nilai:..........................................................................................................................
Keterangan:.............................................................................................................. 
 

4. Kesiapan mahasiswa untuk terjun ke tengah klien/masyarakat dan 
megenal persoalan mereka 
Nilai:..........................................................................................................................
Keterangan:.............................................................................................................. 
  

5. Pelayanan atau aktivitas-aktivitas lain: 
Nilai:..........................................................................................................................
Keterangan:.............................................................................................................. 
 

6. Saran/usul untuk pengembangan program PLP di masa mendatang: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 
*) Nilai selama PLP diperoleh berdasarkan masukan-masukan dari 

pembimbing lapangan dan/ketua lembaga dengan pedoman penilaian 
menggunakan skala A-D di bawah ini: 
10 – 55 = D 56 – 70 = C 71 – 85 = B 86 – 100 = A 
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Lampiran 3 
 

Format Rekapitulasi Nilai Akhir Peserta PLP 
(Diisi oleh Dosen Pembimbing Lapangan) 

 
Nama Mahasiswa  : ..................................................................................... 
NIM  : ..................................................................................... 
Fakultas/Program Studi : ..................................................................................... 
Tempat/Alamat PLP : ..................................................................................... 
Dosen Pembimbing 
Lapangan 

 
: 

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

Pendamping Lapangan : ..................................................................................... 
 

Aspek Penilaian Nilai Angka Nilai Mutu 
DPL PL DPL PL 

1. Pemahaman tentang isu-isu yang 
dihadapi lembaga tempat PLP 

100 100 100 100 

1. Kemampuan menganalisis permasalahan 
yang ditemukan di lapangan 

    

2. Kemampuan berempati dan 
berkomunikasi dengan kolega di lembaga 
tempat PLP dan kelompok yang dilayani 
lembaga tempat PLP 

    

3. Kesiapan mahasiswa untuk terjun ke 
tengah klien/masyarakat dan megenal 
persoalan mereka 

    

4. Pelayanan atau aktivitas lain.     

Nilai Total (rata-rata)     

 
*) Nilai akhir PLP diperoleh dengan rumus : 
Nilai Akhir = Nilai Pembimbing Lapangan (PL) + Nilai Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) dengan pedoman penilaian menggunakan skala A-D berikut 
ini: 10 – 55 = D 56 – 70 = C 71 – 85 = B 86 – 100 = A 
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MARS ISIF 
 

Lirik : Husein Muhammad 

 

Institut Studi Islam Fahmina 

Membangun Peradaban Islam yang jaya 

Tegakkan keadilan dan Persaudaraan 

Tebarkan Kerahmatan Semesta 

Wujudkan Perdamaian dunia 

 

Wahai insan-insan Cendikia  

Cerahkan Jiwamu 

Bukalah Pikiranmu 

Tunjukkan Semangatmu 

Untuk bangsa, Negara dan dunia 

 
 
 

HYMNE ISIF 
 

Lirik : Husein Muhammad 

 

Dari hati yang bening 

Tumbuh dan kibarkan sayap jiwamu 

Tebarkan cintamu kepada seluruh 

Umat manusia 

 

Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Esa 

Anugerah-Nya yang melimpah 

Dan Rahmat-Nya Untuk semua Bangsa 
 

 
 


