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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pelayanan Gizi di Rumah Sakit (PGRS) merupakan salah satu bagian dari sistem 

pelayanan kesehatana di Rumah Sakit yang mempunyai peranan penting dalam 

mempercepat tercapainya tingkat tingkat kesehatan baik bersifat promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif. Kegiatan pokok pelayanan gizi di Rumah Sakit meliputi 

asuhan gizi, penyelenggaraan makanan, penelitian dan pengembangan bidang gizi 

terapan. 

Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Gizi mencantumkan peran yang harus 

dicapai oleh lulusan Program Sarjana S 1 Gizi diantaranya adalah sebagai pelaku 

tatalaksana gizi klinik, pengelola sistem penyelenggaraan makanan institusi/massal, 

penyuluh, pelatih, konsultan gizi, pelaku pendayagunaan bahan makanan dan penilai 

mutu gizi makanan. Sedangkan wewenangnya adalah berperan serta dalam 

menetapkan preskripsi diit, mengelola sistem penyelanggaraan makanan institusi/ 

massal serta melakukan penyuluhan dan konsultasi gizi. 

Struktur program Studi S1 Ilmu Gizi untuk tahap akhir merupakan intergrasi 

dari tahapan profesi ke dalam kurikulum dalam kelompok Mata Kuliah Berkehidupan 

Bermasyarakat. Operasionalisasi tahap akhir ini adalah dalam bentuk Praktik Kerja 

Lapangan, PKL di Bidang Gizi Masyarakat. 

Praktek Kerja Lapangan ini merupakan bentuk pembelajaran untuk 

mempraktekan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dalam rangka 

pencapaian jenjang Sarjana Gizi. Praktik Kerja lapangan upaya perbaikan gizi 

masyarakat yang dalam hal ini, mempraktekan  pengelolaan permasalahan pangan, 

gizi, dan kesehatan di Puskesmas maupun Instansi Rumah Sakit.  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan melalui penerapan Nutrition 

care Process (NCP) atau Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) utnuk menangani 

berbagai kasus gangguan gizi di masyarakat, yang meliputi kegiatan pengkajian gizi 

(assessment), Diagnosis Gizi, Intervensi Gizi (Intervention), monitoring dan evauasi 

(Monev) serta pendokumentasian. 
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B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud  

PKL Program Studi S1 Ilmu Gizi merupakan program magang (Internship) 

sebagai persyaratan untuk mencapai kompetesi bidang gizi masyarakat sebagai 

Sarjana Gizi. 

2. Tujuam Umum 

PKL ini merupakan penjabaran dari kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk 

memberikan pengalaman belajar untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa 

agar memperoleh hasil yang efisiensi, efektif dan oprtimal untuk mencapai 

kompetensi di bidang Gizi Masyarakat sebagai Sarjana Gizi. 

3. Tujuan Khusus 

Setelah pelaksanaan PKL, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan 

program-program gizi masyarakat dan evaluasi program gizi dalam skala makro 

serta melaksanakan pengelolaan kegiatan program gizi tingkat puskesmas dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam skala makro yang direncanakan dengan 

baik, program baru maupun program yang sedang dibina. Tujuan khusus 

tersebut adalah : 

a) Merencanakan intervensi gizi masyarakat berdasarkan pengkajian 

kebutuhan. 

b) Melakukan advokasi untuk kebijakan public terkait dengan program gizi 

dan pelayanan kesehatan.  

c) Menggunakan hasil-hasil penelitian dan statistic untuk 

menginterpretasikan masalah gizi.  

d) Melaksanakan kegiatan gizi secara profesioanl. 

e) Mengkomunikasikan hasil penelitian terapan pada masyarakat akademik.  

  

C. Ruang Lingkup 

1. Materi 

Materi pembelajaran PKL tercantum dalam struktur program pembelajaran 

Program pendidikan S1 Ilmu Gizi yang dilaksanakan pada semester VII dalam 

bidang Gizi Masyarakat. 
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2. Kompetensi 

Kompetensi Sarjana Gizi dikembangkan berdasarkan Kerangka Kualifikasi 

nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan gambaran tentang kewenangan, 

peran, Learning Outcome dari lulusan Program S1 Ilmu Gizi.  

PKL program Pendidikan S1 Ilmu Gizi ini dilakukan untuk mencapai 

kompetensi lulusan Sarjana Gizi yang disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan 

Gizi Indonesia (AIPGI) dan Organisasi Profesi yaitu Persatuan Ahli Gizi 

Indonesia (PERSAGI). 

 

D. Dasar Hukum  

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Pedoman PKL ini adalah : 

1. Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).  

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Nomor 144, tentang kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 5063) 

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 

Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 2012 158). 

5. Undang-unang 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan tanggal 17 Oktober 

2014. 

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka kualifiaksi Nasional 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24). 

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5051) 

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

Nomor 66 tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5157).  

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1144/Menkes/Per/VIV/2010 tentang Organisasi dan tenaga kerja Kementerian 

Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 35 TAhun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIV/2010 

tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan.  

10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga 

Kesehatan. 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi.  

12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi. 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

14. Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaiana hasil belajar.  

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasinal No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 

Pendidikan Tinggi. 
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BAB II 

PERSIAPAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Persyaratan Peserta 

1. Lulus mata kuliah semester I (satu) s/d VI (enam) dan sudah mengambil mata 

kuliah di semester VII. 

2. Telah melakukan registrasi semester VII. 

3. Mengikuti pembekalan PKL dengan kehadiran 100%. 

 

B. Administrasi dan Organisasi  

1. Kepanitiaan 

a) Susunan Panitia 

Terdiri dari unsur Rektorat, Fakultas dan Program Studi, temasuk 

pembimbing praktik lapangan (Clinical Instructor atau CI) yang 

bertanggung jawab dalam urusan administrasi dan teknis pelaksanaan 

Praktik dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul 

Ulama NTB.  

b) Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan PKL 

Dalam melaksanakan kegiatan PKL, diperlukan persiapan adminstratif 

dengan rincian sebagai berikut:  

1) Persiapan Meliputi: 

a) Penetapan lahan praktik oleh institusi yaitu di wilayah Puskesmas 

Penimbung Kabupaten Lombok Barat. 

b) Penyusunan Pedoman Teknis PKL. 

c) Pengurusan MOU/Perizinan dengan instansi terkait (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok Barat). 
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2) Pengorganisasian 

Susunan Panitia terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tanggung Jawab Panitia :  

1) Penyusunan pedoman PKL 

2) Perizinan  

3) Persiapan PKL 

4) Pembekalan 

5) Pelaksanaan PKL 

6) Supervise/Pembinaan 

7) Penilaian Hasil belajar 

 

Rektor 

Wakil Rektor I 

Dekan Fakultas 

Kesehatan 

Kaprodi  

S1 Ilmu Gizi 

Koordinator 

PKL 

Supervisor 
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2. Perizinan  

Dalam mengurus perizinan diperlukan surat permohonan yang dikeluarkan 

oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB dilengkapi dengan pedoman PKL 

dan bila ada kerjasama antara lahan praktik dengan Universitas dilampirkan 

MOU.  

Pelaksanaan perizinan dilakukan dengan cara langsung dari jurusan ke instansi 

yang dituju. Setelah memperoleh izin maka akan dilakukan pembicaraan 

langsung tentang teknis pelaksanaan praktik. 

 

3. Dosen Pembimbing/Supervisor  

Dosen pembimbing/supervisor PKL adalah dosen Program Studi Ilmu Gizi 

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.  

Peran Supervisor : 

1) Mengkomunikasikan dengan instruktur lahan mengenai kerangka acuan yang 

akan digunakan (maksud dan tujuan). 

2) Memberikan bimbingan pada mahasiswa. 

3) Melakukan supervise dan menjembatani/klarifikasi permasalahan yang ada 

serta mencari pemecahan masalah.  

4) Memberikan laporan hasil supervise kepada kordinator PKL.  

5) Menghadiri presentasi mahasiswa. 

6) Bersama-sama Instruktur Lahan memberikan penilaian. 

7) Dan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh prodi.   

 

4. Instruktur Lapangan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dibimbing oleh instruktur lapangan. PKL 

Bidang Gizi Masyarakat  dilaksanakan di Puskesmas dan Desa/Kelurahan. 

Pembimbing PKL di desa adalah dosen yang ditetapkan oleh Prodi Ilmu Gizi,  

instruktur lapangan PKL di puskesmas adalah tenaga pengelolaan program gizi 

puskesmas, instruktur lapangan PKL di dinas kesehatan adalah tenaga pengelola 

program gizi atau tenaga lainnya yang membidangi Program yang terkait dengan 

pangan, gizi dan kesehatan yang ditetapkan dalam surat keputusan Rektor.  
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Tugas pembimbing/Instruktur Lapangan:  

1) Sebagai rolemodel bagi mahasiswa (perencana pelaksana, monitoring dan 

evaluasi program) program gizi di tingkat Dinas Kesehatan/Puskesmas.  

2) Menjelaskan program gizi di tingkat Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan 

desa/kelurahan (perencana, pelaksana, monitoring dan evaluasi program). 

3) Memberikan materi dan bimbingan dalam kegiatan gizi di dinas kesehatan 

puskesmas/desa.  

4) Merencanakan jadwal dan kegiatan PKL selama praktik berlangsung. 

5) Menentukan Sasaran dalam kegiatan pendidikan/promosi gizi. 

6) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi. 

7) Membimbing dalam rujukan kasus gizi. 

8) Membimbing dalam pencatatan dan pelapran kegiatan program gizi. 

9) Hadir dalam persentasi kegiatan PKL mahasiswa. 

10) Membimbing dan menyusun laporan PKL. 

11) Bertanggungjawab dalam persensi mahasiswa. 

12) Memberikan sanksi keada mahasiswa sesuai dengan ketentuan. 

13) Memberikan penilaian sesuai format penilaian PKL.  

 

C. Lahan Praktik Lapangan dan Waktu Pelaksanaan 

1. Lahan Praktik 

PKL bidang Gizi masyarakat dilaksanakan di 2 (dua) desa di wilayah Puskesmas 

Penimbung Kabupaten Lombok Barat. 

2. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan PKL pada Semester VII, dimana jumlah jam PKL termasuk kegiatan 

pembekalan dan evaluasi terdiri dari : 

a. 4 jam x 4 SKS x 14 kali = 224 jam (di lahan) : 14 jam = 16 hari 

b. 4 jam x 4 SKS x 2 kali = 32 jam (di Institusi Pendidikan) : 16 jam =2 hari 

 

D. Pembiayaan 

1. Sumber Dana 

Dana pelaksaan PKL berasal dari anggaran UNU NTB, partisipasi peserta, 

masyarakat dan atau dari sumber lain yang tidak mengikat.  
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2. Pengelolaan Dana 

Dana PKL dikelola oleh panitia penyelenggara PKL Prodi Ilmu Gizi UNU NTB 

sesuai dengan pengelolaan keuangan yang berlaku. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

A. Pembekalan 

a. Metode/Strategi 

Metode yang digunakan dalam pembekalan adalah ceramah, simulasi, diskusi, 

praktik, workshop dan metode lain yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan PKL 

BGM. 

b. Materi pembekalan PKL  

1) Penjelasan umum PKL dan tata tertib PKL. 

2) Penjelasan Juklak PKL. 

3) Upaya perbaikan gizi Lintas sektoral (PKK). 

4) Penyusunan POA. 

5)  Penjelasan keluarga binaan di desa. 

6) Pengalaman pelaksanaan penyegaran. 

7) Penyegaran kader (refreshing kader). 

8) Review masalah gizi setempat dan PWS gizi. 

9) Informasi teknologi tepat guna. 

10) Uji coba pelaksanaan demonstrasi teknologi pangan dan gizi. 

11) Pelacakan gizi buruk, system penanganan dan system rujukan, catatat, 

pelaporan dan evaluasi. 

12)  Manajemen program gizi kabupaten, puskesmas perencana, pelaksana, 

evaluasi dan catpor program gizi (Tingkat Puskesmas s.d. Dikes Provinsi). 

13) Penyusunan satpen/satpel dan Teknik penyuluhan gizi dan uji coba pelaksaan 

penyuluhan gizi. 

14) Uji coba pelaksanaan MMD. 
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B. Pelaksanaan PKL BGM 

1) Matrik Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

No CTPM 
Bahan Kajian 

(Materi Ajar) 
Bentuk Kegiatan PKL IndikatorPenilaian Metode 

Waktu 

(menit) 

1.  

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa mampu 

membuat 

perencanaan 

intervensi Gizi 

masyarakat tingkat 

mikro 

Konsep perencanaan 

Intervensi Gizi 

masyarakat tingkat 

mikro 

Membuat perencanaan 

intervensi gizi 

masyarakat tingkat 

mikro.  

Tersusunnya perencanaan 

(identifikasi masalah, data 

potensi sumberdaya 

masyarakat)  

Prioritas masalah gizi 

Program intervensi gizi 

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

480 

2.  Rencana Tindak 

LANJUTNNNLanjut (POA)  

Membuat POA  Tersusunnya POA berdasarkan 

data PPPG, terdiri dari:  

Kegiatan 

Tujuan 

Metode 

Sasaran/target 

Waktu 

Lokasi 

Indicator kerja 

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

480  

3.  Mahasiswa mampu 

melakukan 

pengorganisasian 

intervensi gizi 

Pengorganisasian 

intervensi gizi 

Mengorganisirintervens

igizi 

Terbentuknya tim organisasi 

dan pembagian kerja intervensi 

gizi 

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

480 

4.  Mahasiswa mampu 

menerapkan, 

memantau, dan 

mengevaluasi 

intervensi gizi.  

Penerapan  

intervensi gizi 

Menerapkan, 

memantau, dan 

mengevaluasi intervensi 

gizi.  

Terlaksananya program 

intervensi gizi sesuai dengan 

perencanaan. 

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

480 

5.  Pemantauan 

intervensi gizi 

Terlaksananya pemantauan 

sesuai rencana dengan 

menggunakan checklist.  

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

480 

6.  Evaluasi intervensi Terlaksananya evaluasi proses, Observasi 480 
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gizi dampak, dan umpan balik 

dengan musyawarah perbaikan, 

dilengkapi dengan dokumen.  

Dokumentasi 

Wawancara 

7.  Mahasiswa mampu 

melaksanakan 

musyawarah 

masyarakat desa 

(MMD) 

Musyawarah 

masayarakat desa 

(MMD) 

Melaksanakan MMD Terlaksananya MMD  

Tercapainya kesepakatan 

(sumber dana, tempat, waktu, 

kegiatan/program, 

sumberdaya)  

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

480 

8.  Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjelaskan jenis-

jenis program 

intervensi gizi 

makro.  

Jenis-jenis program 

intervensi gizi mikro 

Melaksanakan 

identifikasi dan 

penjelasan jenis-jenis 

program intervensi gizi 

mikro 

Hasil identifikasi jenis 

intervensi gizi 

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

480 

9.  Mahasiswa mampu 

menerapkan promosi 

gizi di masyarakat 

Penerapan promosi 

gizi di masyarakat 

Melakukan promosi 

gizi di masyarakat. 

Dilakukannya tahap promosi 

terdiri dari : 

Perencanaan topic, sasaran dan 

metode promosi. 

Penggunaan media dan 

melakukan evaluasi proses, 

melakukan evaluasi dampak.  

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

480 

Digunakan sesuai tujuan, 

digunakan sesuai sasaran, 

digunakan sesuai SOP.  

10 Mahasiswa mampu 

menggerakkan 

masyarakat dalam 

program pangan, 

gizi, dan kesehatan. 

Penggerakan 

masyarakat dalam 

program, pangan, 

gizidankesehatan.  

Melakukan 

penggerakan 

masyarakat dalam 

program pangan, gizi 

dan kesehatan 

Keikutsertaan/partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan 

program pangan dan gizi. 

 

 

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

1140  
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11.  Program 

kemandirian 

masyarakat di 

bidang pangan dan 

gizi. 

 Adanya tindak 

lanjut/aplikasi/penerapan 

program pangangizi 

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

960 

12.  Mahasiswa mampu 

melaksanakan 

asuhan gizi terpadu 

di dalam kelompok 

khusus masyarakat 

Pelaksanaan asuhan 

gizi terpadu di dalam 

kelompok khusus di 

masyarakat. 

Melakukan asuhan gizi 

kelompok khusus antara 

lain:  

Bumil 

Balita 

AUS 

WUS 

Lansia 

Melaksanakan asuhan gizi 

untuk klien terdiri dari : 

Identifikasi kondisi 

klien/pasiengizi 

Diagnose gizi pasien 

Rencana asuhan gizi 

Asuhan gizi sasaran 

Asuhan gizi klien sasaran 

Monitoring dan evaluasi 

asuhan gizi 

Dokumentasi asuhan gizi 

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

960 

13 Mahasiswa mampu 

melakukan 

dokumentasi dan 

pelaporan. 

Dokumentasi dan 

pelaporan 

Melakukan 

dokumentasi dan 

pelaporan 

Didokumentasikan lengkap dan 

sesuai format terlampir. 

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

480 
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C. Tata tertib PKL BGM 

Tata tertib selama melaksanakan PKL BGM : 

a. Ketentuan Umum 

1) Selama melakukan praktik kerja lapangan mahasiswa harus datang tepat 

waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengisi buku absensi yang 

sudah disediakan. 

2) Tidak diperkenankan meninggalkan tempat praktik tanpa izin 

Pembimbing/Instruktur. 

3) Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan di lokasi PKL. 

4) Apabila selama PKL mahasiswa sakit, harus ada surat keterangan sakit dari 

dokter dan wajib mengikuti PKL susulan dengan pengaturan waktu oleh 

Instruktur Klinik . 

5) Mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh institusi tempat kegiatan PKL. 

6) Selalu menjaga nama baik UNU NTB. 

b. Ketentuan Khusus 

1) Busana dan tata rias 

a. Baju seragam 

Selama praktik diwajibkan memakai baju seragam.  

b. Tanda pengenal 

Diwajibkan menggunakan papan nama di dada sebelah kanan serta apabila 

diperlukan memakai tanda pengenal instansi tempat PKL. 

c. Sepatu 

Diwajibkan memakai sepatu berhak rendah, tertutup berwarna gelap atau 

sesuai ketentuan di lokasi PKL. Mahasiswa pria diwajibkan memakai kaos 

kaki berwarna netral. 

d. Rias muka  

Tata rias muka dan rambut sederhana dan sopan, tidak menggunakan eye 

liner, warna mencolok dihindari. 

e. Kuku 

Kuku dipotong pendek dan tidak diperkenankan memakai cat kuku. 

f. Perhiasan 

Selama PKL baik pria maupun wanita tidak diperkenankan memakai 

perhiasan kalung, hiasan rambut, anting-anting, cincin dsb yang mencolok. 
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2) Tingkah laku 

Selama praktek hendaknya berlaku sopan dan ramah. Upayakan sikap 

menghargai selalu ditumbuhkan pada saat dirumah kost, sesama teman 

supervisor ataupun masyarakat. 

i. Tutur kata 

a) Keadaan masyarakat/penerimaan masyarakat hanya boleh dibicarakan 

sesuai dengan program intervensi. 

b) Pendapat pribadi mengenai anggota masyarakat, tuan rumah, kost, 

teman, supervisor hendaknya dihindarkan. 

c) Hindari pembicaraan pribadi yang sifatnya gossip. 

d) Tidak boleh menerima tamu dari luar rumah selama praktek. 

ii. Tindakan dalam makan dan minum  

a) Mempunyai perasaan tahu diri dan menghargai bagi mahasiswa yang 

disediakan makan dan minum oleh tuan rumah/ibu kost. Misalnya 

membantu membereskan dan mencuci piring dan lainnya. Utnuk 

membantu agar sikap anda berlaku bijak, cobalah bercemin diri 

tempatkan diri anda sebaik mungkin.  

b) Bagi mahasiswa yang masak sendiri, bagilah tugas dan pekerjaan 

semungkin. Misalkan anda mendapat giliran memasak, tetapi pada 

saat yang bersamaan harus mengumpulkan data atau melakukan 

penyuluhan, anda harus diskusi pada kelompok. 

iii. Waktu istirahat 

a) Waktu istirahat tidak tercantum dengan resmi, disesuaikan dengan 

kondisi dan lingkungan.  

b) Kegiatan lapangan sebaiknya didiskusikan dengan pamong desa/ 

sesepuh desa, apakah waktu tersebut layak atau tidak. Demikian pula 

pada saat berkunjung sebaiknya waktu istirahat, dll.  

iv.  Perlengkapan yang diperlukan 

Setiap mahasiswa sebaiknya membawa perlengkapan pribadi termasuk 

obat pribadi. Perlengkapan lain yang perlu dibawa antara lain payung, 

senter dan jas hujan.  

v. Presensi/kehadiran  

a) Setiap mahasiswa diwajibkan mengisi daftar di ketua kelomopk 
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b) Apabila ada anggota kelompok yang sakit harus ada surat dokter, jika 

lebih dari 2 hari harus ada persetujuan melalui ketua prodi ilmu gizi. 

vi. Logbook dan buku harian  

 Setiap mahasiswa wajib mengisi logbook dan buku harian setia hari. 

vii. Bila ada hal-hal penting dapat menghubungi bagian PKL Prodi Imu Gizi 

UNU NTB.  
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BAB IV 

EVALUASI 

 

Evaluasi PKL dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam 

mengaplikasian teori dalam bentuk praktek langsung yang berkaitan dengan kompetensi 

Sarjana Gizi dalam mengelola program gizi masyarakat. Pelaksanaan evaluasi dilakukan 

dengan memperhatikan aspek; metode, komponen, instrument, kriteria kelulusan, 

evaluator, dan sistematika pelaporan.  

A. Metode Evaluasi 

Metode evaluasi didasarkan pada karateristik kompetensi yang dinilai. Metode 

penilaian dilakukan dalam bentuk : 

1) Tulis  

Evaluasi tertulis adalaha penilaian yang dilaksanakan dengan mengutamakan 

pada jawaban peserta didik  secara tertulis. Jawaban peserta didik dapat berupa 

pilihan, isian, dan uraian. Evaluasi tertulis didasarkan pada kompetensi, 

elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang harus dikuasai oleh peserta 

didik. 

2) Lisan  

Evaluasi lisan, dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan lisan yang 

disusun berdasarkan kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja 

yang harus dikuasai oleh peserta didik.Tes lisan dapat dilakukan dengancara 

bertanya, wawancara, persentasi. Evaluasi ini dapat menggunakan dua 

pendekatan,, yaitu :  

a) “Sosiometri” yaitu evaluasi yang dilakukan diantara (oleh dan untuk ) 

peserta PKL. 

b) Evaluasi oleh instruktur lahan PKL, yaitu penilaian sikap dari 

pembimbing lahan. 

3) Observasi praktek langsung atau melalui Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE), Demonstrasi, RolePlay, proyek, portofolio.  
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B. Komponen Evaluasi 

Komponen evaluasi diidentifikasi berdasarkan tingkat kemampuan yang akan dicapai 

sesuai dengan kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria untuk kerja. Komponen 

evaluasi meliputi : 

1) Kognitif (pengetahuan) 

2) Afektif ( sikap) 

3) Psikomotor ( keterampilan) 

Evaluasi pengetahuan dilakukan dengan menilai kemampuan peserat didik dalam 

memahami kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja yang harus 

dikuasai.Evaluasi sikap dilakukan untuk menilai kemamuan peserta didik dalam 

menerima (Receiving), mengorganisasikan (organization), dan membentuk watak 

(characterization). 

Teknik evaluasi menggunakan dua pendekatan, yaitu : 

a) “Sosiometri” yaitu evaluasi yang dilakukan diantara (oleh dan untuk ) peserta 

PKL. 

b) Evaluasi oleh instruktur lahan PKL, yaitu penilaian sikap dari pembimbing lahan. 

Nilai akhir sikap adalah nilai yang diberikan oleh pembimbing di lahan praktik 

atau gabungan dari nilai kedua pendekatan tersebut kemudian digabungkan untuk 

mendapatkan nilai akhir sikap dengan porsi 1:2.  

Evaluasi keterampilan adalah menilai kemampuan peserta didik dalam 

menerapkan keterampilan secara procedural kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada 

kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteri unjuk kerja. 

 

C. Presentase Komponen Evaluasi  

Bobot komponen evaluasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan bobot 

(prosentasi) adalah : 

a) Pengetahuan (teori/tulis) = 30% 

b) Sikap = 20%  

c) Ketrampilan (praktek) = 50%  

 

 



 

 

19 

 

D. Instrumen Evaluasi 

Instrumen evaluasi disusun berdasarkan pada komponen (pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan) dan karakteristik kompetensi (elemen kompetensi dan kriteria unjuk 

kerja). Instrument  evaluasi disusun mengacu pada logbook PKL.  

1) Instrument evaluasi untuk komponen pengetahuan, disusun dalam bentuk daftar 

pertanyaan sebagai alat bantu tes tertulis menggunakan format “vignette”.  

2) Instrument evaluasi untuk  komponen sikap dalam  pelaksanaan kegiatan atau 

tindakan tertentu dalam bentuk check list sebagai alat bantu dalam melakukan 

sosiometri oleh peserta PKL dan penilaian oleh instruktur lahan.  

3) Instrument evaluasi untuk komponen ketrampilan mencakup penilaian produk, 

proses, dan produk proses, yaitu : 

a) Evaluasi terhadap produk/hasil kegiatan dilakukan dengan 

mengidentifikasikan hasil kegiatan dibandingkan dengan kriteria unjuk 

kerja indikator keberhasilan.  

b) Evaluasi terhadap proses dilakukan dengan mengobservasi pelaksanaan 

kegiatan dibandingkan dengan standar operasional  prosedur  (SOP) yang 

sudah ditetapkan.  

c) Evaluasi terhadap proses dan produk dilakukan dengan mengidentifikasi 

proses dan hasil kegiatan dibandingkan dengan kriteria.  
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E. Kriteria Kelulusan PKL 

1. Hasil evaluasi secara umum kagiatan PKL dengan cara menjumlahkan nilai 

komponen pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan proporsi pembobotan 

sebagai berikut : pengetahuan (30%), sikap (20%), dan keterampilan (50%).  

2. Hasil rekapitualasi dari komponen-komponen yang dinilai seperti tersebut diatas 

digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan atau kelulusan peserta didik, 

dengan kategori :  

Rentang Huruf Mutu Nilai Mutu 

79-100 A 3,51-4,00 

74-78 A/B 3,24-3,50 

68-73 B 2,75-3,23 

62-72 B/C 2,27-2,74 

56-61 C 2,00-2,26 

41-55 D 1,00-1,99 

0-40 E 0,0-0,99 

 

Peserta didik dinyatakan lulus PKL jika nilai mutu minimal “B”. bagi peserta 

didik yang mempunyai nilai “C”, “D”, dan “E” diharuskan mengulang PKL untuk 

materi atau kompetensi yang belum dikuasai.  

3. Evaluator 

Evaluator kegiatan PKL disesuaikan dengan komponen yang akan dinilai dan 

jenis kegiatan PKL yang terdiri dari : 

a) Pembimbing lapangan menilai langsung kepada mahasiswa sesuai 

kegiatan yang dipraktikan di lahan praktik, seperti di Puskesmas.  

b) Pembimbing Akademik/supervisor menilai pengetahuan, sikap dan 

keterampilan baik selama melakukan kegiatan praktik di lahan praktik atau 

praktik di kelas/laboratorium maupun penilaian pengetahuan dengan uji 

tulis.   
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BAB V 

PENUTUP 

PKL bagi mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Gizi merupakan kegiatan yang 

mempunyai arti strategis, karena mahasiswa dapat menerapkan ilmu, keterampilan, dan 

pengalamannya yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan kuliah dan praktikum yang 

diberikan di institusi pendidikan. 

Diharapkan program PKL yang telah dibuat dilakukan dapat memeberikan kontribusi 

positif bagi mahasiswa, sehingga dapat memperoleh pengalaman praktik yang dapat 

diterapkan di tempat kerja nanti. 

Adanya buku Pedoman PKL ini, diharapkan dapat memberikan informasi pada pihak-

pihak yang terlibat dalam PKL sehingga pelaksanaannya dapat dipersiapkan lebih 

seksama dan menggunakan sistem serta acuan yang sama. Dengan persiapan dan sistem 

serta acuan yang sama segala kekurangan dapat diminimalkan guna mendapatkan hasil 

yang optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1 

BIODATA MAHASISWA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 

PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN  

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NTB TAHUN 2018 

(Semester VII Angkatan I) 

 

No NamaMahasiswa Alamat No. HP AlamatOrangtua No. HP orangtua Foto 

1.  AULIA RISLAH 

ARIFIN 

Gomong 

Sakura IV 

gang VI 

081916103468 Praya, Lombok Tengah 087864831710 

 

2.  BAIQ LAYIN 

TRISNAWATI 

 085253339021 BatuSamban, Mangkung, 

Lombok Tengah. 

 

 



3.  KURNIATI   085339039396 KendingSampi, Kabul, Lombok 

Tengah 

 

 

4.  MUKHSINAH ZAHRA  085337742599 Parado, Bima  

 

5.  NIA KASNIATIN  082339350582 Gerunung, Lombok Tengah  

 



6.  SRI NUR IKRAM   085337900772 Lombok Timur  

 

7.  ANIVAH ANDRIYANI  082318757046   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2  

KELOMPOK PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 

BIDANG GIZI MASYARAKAT (BGM) 

MAHASISWA PRODI S1 ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN UNU NTB TAHUN 2018  

(Semester VII Angkatan I)  

 

DESA ……. 

No Kelompok 1 NIM 

   

   

   

DosenPembimbing : 

1.  

2.  

 

 

 

 



LAMPIRAN 3  

JADWAL PKL BIDANG GIZI MASYARAKAT (BGM)  

PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN UNU NTB TAHUN 2018 

SEMESTER VII ANGKATAN I 

 

No NamaMahasiswa 
Bulan November BulanDesember 

1 2 3 4 5                

1.  AuliaRislahArifin                     

2. BaiqLayinTrisnawati                     

3. Kurniati                     

4. Mukhsinah Zahra                      

5. NiaKasniatin                     

6. Sri NurIkram                     

7. AnivaAndriyani                     

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 

PPEDOMAN PENYUSUNAN LAPPORAN PKL BGM  

PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI  

FAKULTAS KESEHATAN UNU NTB TAHUN 2018 

Sistematika Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB I PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tujuan PKL (Tujuan Umum dan Khusus) 

Lokasi danWaktu PKL 

BAB II PELAKSANAAN PKL 

Gambaran Umum Lokasi  PKL 

Pelaksanaan Kegiatan PKL 

Pembahasan 

BAB III PENUTUP 

Kesimpulan 

Saran 



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

NUSA TENGGARA BARAT 

PROGRAM STUDI ILMU GIZI 

 

FORMAT PENILAIAN  

PRAKTIK LERJA LAPANGAN  

 PRODI S1 ILMU GIZI UNU NTB TAHUN 2018 ANGKATAN 1 

 

No. NAMA MAHASISWA NIM. 

1. AULIA RISLAH ARIFIN 1509060002 

2. BAIQ LAYIN TRISNAWATI 1509060003 

3. KURNIATI 1509060004 

4. MUKHSINAH ZAHRA 1509060006 

5. NIA KASNIATIN 1509060007 

6. SRI NUR IKRAM  1509060008 

7. ANIVA ANDRIYANI 1509060010 

 

 

 

 

 



FORMULIR 1 : 

FORMAT PENILAIAN ASPEK SIKAP MAHASISWA PKL BGM  

PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN UNU NTB  

TAHUN 2018 

 

Lokasi PKL :……………………………………………………….. 

No Aspek Nilai 
KodeMahasiswa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Disiplin  (tepat waktu, tepat janji, mengikuti tata tertib 

yang berlaku) 

        

2.  Ketelitian ( dalam perhitungan, analisa, evaluasi, dan 

dokumentasi atau pencatatan) 

        

3.  InisiatifdanKreativitas ( dalam mengambil keputusan 

memberikan ususlan/saran/rekomendasi, menyelesaikan 

tugas, laporan, masalah dll) 

        

4. Kejujuran ( dalam menyampaikan data, membuatl 

aporan, melaksanakan tugas, mengutip sumber 

pustakadll) 

        

5. Penampilan ( dalam berpakaian, berbicara, berjalan, 

berias, dll) 

        

6.  Keramahan ( sopan santun dan keramahan: dengan 

pasien, instruktur, tenaga kesehatan, pengunjung rumah 

sakit dll) 

        

7. Tanggungjawab (kesungguhan dalam menyelesaikan 

tugas kelomppok/ individu, tugas lain dari pembimbing, 

dan menjaga kerahasiaan) 

        

8.  Kerjasama(dengan pasien, teman, pembimbing, tenaga 

kesehatan/profesilain, di RS) 

        

 



 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Tanggungjawab : Usaha menyelesaikan kewajiban dengan baik dan mandiri 

Disiplin  : Tepat waktu, tepatjanji, dan taat terhadap perintah. 

Kesungguhan  : Bersemangat dalam melaksanakan tugas, tekun, teliti, danserius.  

Inisiatif  : Keinginan untuk menyelesaikan masalah, keberanian mengemukakan pendapat serta melaksanakannya. 

SopanSantun  : Kemauan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di sekitarnya. 

Kerjasama  : Dapat menghargai pendapat orang lain dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dengan baik. 

 

Rentang Nilai = 0-100  

Nilai Akhir Sikap = 
������ �	
	� � ���� 

���
 X 20%  

 

 

……………,…………………..2018 

MengetahuiPembimbing,  

 

(……………………………………..) 



 

FORMULIR 2: 

FORMAT PENILAIAN  

MELAKSANAKAN DAN MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN PROGRAM PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT  

TAHUN 2018 

LOKASI PKL :………………………………………………… 

No.  ASPEK YANG DINILAI NILAI KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Mengidentifikasi 

sumberdaya masyarakat. 

0. Tidak melaksanakan identifikasi sumberdaya, 

organisasi masyarakat, potensi hasil ertanian, industry 

pangan, lingkungan alam, menggalang dana, dan 

identifikasi program.  

1. Melaksanakan identifikasi<3 

2. Melaksanakan identifikasi 4-5  

3. Melaksanakan identifikasi seluruh (7) identifikasi.  

       

2.  Menyusun perencanaan 

program kemandirian 

masyarakat di bidang 

pangan, gizi dan kesehatan 

0. Tidak melakukan penyusunan proposal kegiatan, 

kajian proiritas masalah, perencanaan program, dan 

tidak menyusun instrument monitoring dan evaluasi 

program. 

1. Hanya menyiapkan/melaksanakan salah satu 

kegiatan 

2. Hanya melaksanakan 2 kegiatan 

3. Menyiapkan dan melaksanakan semua kegiatan. 

       

3.  Melakukan sosialisasi 

proposal program 

kemandirian masyarakat 

dibidang pangan, gizi dan 

kesehatan.  

0. Pelaksanaan sosialiasasi tidak disertai penyusunan 

proposal, perbaikan proposal, pembentukan organisasi, 

dan pengembangan program.  

1. Pelaksanaan sosialisasi hanya disertai 2 syarat 

(penyusunan proposal, perbaikan proposal, 

pembentukan organisasi, dan pengembangan program) 

       



2. Pelaksanaan sosialisasi hanya disertai 3 syarat 

(penyusunan proposal, perbaikan proposal, 

pembentukan organisasi, dan pengembangan program) 

3. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan baik 

dan memenuhi semua syarat (penyusunan proposal, 

perbaikan proposal, pembentukan organisasi, dan 

pengembangan program) 

 

4. Melaksanakan program 

kemandirian masyarakat 

dibidang pangan, gizi dan 

kesehatan 

0. Pelaksanaan program kemandirian dilaksanakan 

tidak sesuai langkah :pelatihan SDM, menfasilitasi, 

monitoring, dan melakukan pencatatan dan pelaporan.  

1. Pelaksanaan program kemandirian dilaksanakan 

sesuai 2 langkah :pelatihan SDM, menfasilitasi, 

monitoring dan melakukan pencatatan dan pelaporan. 

2. Pelaksanaan program kemandirian dilaksanakan 

sesuai 3 langkah :pelatihan SDM, menfasilitasi, 

monitoring dan melakukan pencatatan dan pelaporan. 

3. Program pelaksanaan kemandirian pangan 

dilaksanakan dengan baik sesuai semua langkah 

:pelatihan SDM, menfasilitasi, monitoring dan 

melakukan pencatatan dan pelaporan. 

       

5.  Melaksanakan evaluasi 

program kemandirian 

masyarakat di bidang 

pangan, gizi dan 

kesehatan.  

0. Melaksanakan evaluasi program kemandirian tetapi 

tidka dilakukan musyawarah, perbaikan, dan tanpa 

dokumen.  

1. Melaksanakan evaluasi program kemandirian 

dengan memenuhi 2 syaratdari (musyawarah, 

perbaikan, dandokumen) 

2. Melaksanakan evaluasi program kemandirian 

pangan dengan memenuhi 3 syarat (musyawarah, 

perbaikan, dandokumen) 

3. Melaksanakan evaluasi program kemandirian 

dengan baik dengan memenuhi semua masyarat 

(musyawarah, perbaikan, dandokumen) 

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………,……………2018 

Pembimbing,  

 

 

 

(………………………………) 



FORMULIR 3 : 

FORMAT PENILAIAN 

BERPARTISIPASI DALAM PENGAMBANGAN DAN EVALUASI PROGRAM PANGAN DAN GIZI DI MASYARAKAT 

TAHUN 2018 

 

LOKASI PKL :…………………………………………………. 

No.  ASPEK YANG DINILAI NILAI KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Merencanakan pengembangan dan 

evaluasi program pangan dan gizi di 

masyarakat.  

0. Tidak melakukan perncanaan yang mencakup data dasr, 

tujuan pengembangan, metode, indicator evaluasi, dan 

isntrumen evaluasi.  

1. Melakukan perncanaan pengembangan tetapi hanya 

mengandung 2 unsur 

2. Melakukan perencanaan pengembangan tetapi hanya 

mengandung 3 s/d 4 unsur 

3. Melakukan perencanaan pengembangan mengandung 

semua unsure 

       

2. Melaksanakana pengembangan dan 

evaluasidan program pangan dan gizi 

di masyarakat 

0. Pelaksanaan pengembangan program tidak berdasarkan 

usulan program, checking pengembangan program dan 

dokumen tidak lengkap. 

1. Pelaksanaan pengembangan program didukung 2 syarat 

2. Pelaksanaan pengembangan program didukung 3 syarat 

3. Melaksanakanpengembangan program pengembangan 

dengan baik dan didukung semua persyaratan. 

       

3.  Melaksanakanapengembangandaneva

luasidan program pangandangizi di 

masyarakat 

0. Tidak melaksanakan evaluasi proses, dampak/hasil, dan 

umpan balik 

1. Melaksanakan salah 2 unsur evaluasi 

2. Melaksanakan 3 unsur evaluasi 

3. Melaksanakan evaluasi dengan baik dan sesuai semua 

unsur.  

       



 

 

……………,……………2018 

Pembimbing,  

 

 

 

(………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULIR 4 : 

FORMAT PENILAIAN 

MELAKASANAKAN ASUHAN GIZI UNTUK KLIEN SESUAI KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN DARI BERBAGAI 

GOLONGAN UMUR (BERGANTUNG LEVEL ASUHAN GIZI KELOMPOK UMUR) (UNTUK KASUS GIZI BURUK DI 

MASYARAKAT, YAITU MELAKUKAN ASUHAN GIZI BURUK DITINGKAT MASYARAKAT) TAHUN 2018 

No. ASPEK YANG DINILAI NILAI 
KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Mengidentifikasi kondisi 

klien/pasien gizi buruk. 

0. Tidak melakukan identifikasi kondisi pasien gizi 

buruk 

1. Melakukan identifikasi karakteristik sasaran, 

kebutuhan gizi klien. 

2.Melakukan identifikasi karakteristik sasaran 

kebutuhan gizi klien. 

3. Identifikasi karakteristik sasaran, kebutuhan gizi 

klien, analisa kebutuhan gizi dengan lengkap dan tepat.  

       

2.  Menentukan diagnose 

giziklien/ pasiengiziburuk 

0. Melakukan tapi tidak mendiagnosis gizi 

1. Hanya menyiapkan formulir 

2. Menyiapkan formulir dan menemukan masalah gizi 

3. menyiapkan formulir, menemukan maslaha gizi, 

menentukan penyebabnya.  

       

3.  Merencanakan asuhan gizi 

buruk 

0. Tidak merncanakan asuhan gizi 

1. Hanya menentukan tujuan asuhan 

2. Merencanakan tujuan asuhan gizi, merencanakan 

indicator keberhasilan (tidak lengkap) 

3. Merencanakan tujuan asuhan, merencanakan 

indicator keberhasilan asuhan. Merencanakan bahan 

onseling(lengkap) 

       

4.  Melaksanakan asuhan gizi 

buruk klien/pasien sasaran 

0. Tidak melaksanakan asuhan gizi 

1. Hanya menjelaskan pengolahan 

2. Menjelaskan pengolahan, menjelaskan cara masak, 

tapit idak lengkap.  

3. Menjelaskan pengolahan, menjelaskan cara masak, 

       



menjelaskancaramakandenganlengkap. 

5.  Melakukan 

monitoring/evaluasi asuhan 

gizi buruk 

0. Tidak melakukan monitoring/evaluasi asuhan 

1. Hanya mempersiapkan formulir evaluasi 

2. Menyiapkan formulir evaluasi, mengisihasil dan 

analisis tapi tidak lengkap. 

3. Persiapan formulir evaluasi, mengisi hasil dan 

analisis, kesimpulan dengan lengkap.  

       

6.  Mendokumentasikanasuhan

giziburuk 

0. Tidak mendokumentasikan asuhan 

1. Persiapan formulir dokumentasi, tetapi tidak menulis 

hasil 

2. Persiapan formulir dokoumentasin menulis hasil 

3. Mendokumentasikan secara lengkap formulir 

dokumentasi, menilai hasil, tersusun dokumentasi 

asuhan gizi.  

       

 

……………,……………2018 

Pembimbing,  

 

(………………………………) 

 

 

 

 

 

 



FORMULIR 5 : 

FORMAT PENILAIAN  

BERPENAMPILAN (UNJUK KERJA) SESUAI DENGAN KODE ETIK PROFESI GIZI  

TAHUN 2018 

No. ASPEK YANG DINILAI NILAI 
KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Mengidentifikasi prinsip etika 

0. Tidak melakukan identtifikasi prinspi 

etika 

1. Melakukan identifikasi kondisi klien 

hanya (sebagian kecil) 

2. Melakukan identifikasi kondisi klien, 

etika penampilan (sebagian besar) 

3. Melakukan identifikasi kondisi klien, 

etika penampilan, etika pelayanan gizi 

(lengkap) 

       

2.  Melakukanpelayanangizisesuaiprinsipetika 

0. Tidak melakukan pelayanan gizi tidak 

sesuai prinsip etika (tidak empati, tidak 

sabar, tidak tanggap) 

1. Dengan empati 

2. Dengan empati, dengan sabar. 

3. Dengan empati, dengan sabar, tanggap 

dalam diskusi.  

       

 

……………,……………2018 

Pembimbing,  

(………………………………) 

 



 

FORMULIR 6:  

FORMAT PENILAIAN  

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERBARU DALAM KEGIATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI  

TAHUN 2018 

No. ASPEK YANG DINILAI NILAI 
KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Merencanakan teknologi 

informasi dan komunikasi tepat 

guna 

Tidak merencanakan 

Merencanakan sebagian (hanya topic, 

sasaran dan metode). 

Merencanakan kurang lengkap (topic, 

sasaran dan metode). 

Merencanakan dengan lengkap topic, 

sasaran dan metode, menyebutkan jenis 

teknologi, menyebutkan jenis media 

       

2 

Menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi tepat 

guna 

Tidak menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi tepat guna 

Hanya menggunakan media disebutkan 

Menggunakan media disebutkan, dan 

melakukan evaluasi proses  

Menggunakan media dan melakukan 

evaluasi proses, melakukan evaluasi 

dampak 

       

3 

Melakukan evaluasi 

penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi tepat 

guna 

Tidak melakukan evaluasi 

Hanya sesuai tujuan 

Digunakan sesuai tujuan, digunakan 

sesuai sasaran 

Digunakan sesuai tujuan, digunakan 

sesuai sasaran, digunakan sesuai SOP 

       

 



 

FORMULIR 7 : 

FORMAT PENILAIAN  

MERUJUK KLIEN TAHUN 2018 

 

No. ASPEK YANG DINILAI NILAI 
KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Memahami adanya 

keterbataasan dalam penangan 

klien 

Tidak memahami adanya keterbatasan 

dalam penanganan klien (data gizi dan 

kesehatan klien, keadaan gizi dan 

kesehatan klien, kewenangan dan bukan 

kewenangan ahli gizi, dank lien harus 

dirujuk 

Sedikit memahami adanya keterbatasan 

dalam penanganan klien  

Cukup memahami adanya keterbatasan 

dalamm penanganan klien 

Dapt memahami adanya keterbatasan 

dalam penanganan klien 

       

2 
Memahami mekanisme rujukan 

klien ke N/D atau disiplin lain 

Tidak dapat menyebutkan mekanisme 

rujukan klien ke N/D atau disiplin 

lainnya (tahap-tahap rujukan dan 

profesional lain yang dapat dirujuk) 

Dapat menyebutkan mekanisme 

rujukan klien ke N/D atau disiplin 

lainnya, namun tidak sesuai langkah 

Dapat menyebutkan mekanisme 

rujukan klien ke N/D atau disiplin 

lainnya, sesuai langkah namun tidak 

lengkap 

       



Dapat menyebutkan mekanisme 

rujukan klien ke N/D atau disiplin 

lainnya, sesuai langkah dan tempat 

3 
Menyiapkan formulir rujukan 

klien ke N/D atau disiplin lain 

Tidak dapat menyiapkan formulir klien 

atau disiplin lain 9formulir yang sesuai 

dan hal-hal yang perlu ditulis dalam 

formulir rujukan) 

Dapat meyiapkan formulir klien atau 

disiplin lain, namun hal yang ditulis 

dalam form kurang lengkap 

Dapat menyiapkan formulir klien atau 

disiplin lain, dengan isian yang lebih 

sempurna 

Dapat menyiapakan formulir klien atau 

disiplin lain, dengan lengkap dan 

sempurna  

       

4 
Melakyukan rujukan sesuai 

mekanisme yang ditetapkan  

Tidak melakukan rujukan sesuai dengan 

mekanisme yang ditetapkan 

(professional lain yang dapat dirujuk 

dengan form rujukannya) 

Melakukan rujukan namun tidak sesuai 

dengan mekanisme yang ditetapkan 

(professional lain yang dapat ditrujuk 

dengan form rujukannya  

Melakukan rujukan sesuai dengan 

mekanisme yang ditetapkan, namun 

kurang sempurna (profesional lain yang 

dapat dirujuk dnegan form rujukannya) 

Melakukan rujukan sesuai dengan 

mekanisme yang ditetapkan 

(profesional lain yang dapat dirujuk 

dengan form rujukannya, dengan 

lengkap dan sempurna) 

       

5 
Mendokumentasikan hasil 

rujukan  

Tidak melakukan pendokumentasian 

hasil rujukan dan rujukan-rujukan klien 

ke professional lain atau diluar 

       



kewenangan 

Melakukan pendokumentasian hasil 

rujukan dan rujukan-rujukan ke 

professional lainatau diluar 

kewenangan, namun sangat kurang 

sempurna dan benar 

Melakukan pendokumentasian hasil 

rujukan dan rujukan-rujukan klien ke 

professional lain atau diluar 

kewenangan mendekati sempurna dan 

benar 

Melakukan pendokumentasian hasil 

rujukan dan rujukan-rujukan klien ke 

professional lain atau diluar 

kewenangan, dengan sempurna dan 

benar 

6 Mengevaluasi hasil rujukan  

Tidak melakukan evaluasi hasil rujukan 

(hasil-hasil kasus rujukan yang belum 

dapat ditangani sendiri serta  

pendokumentasian hasil 

Melakukan salah satu evaluasi hasil 

rujukan (hasil-hasil kasusu rujukan 

yang belum dapat ditangani sendiri atau 

pendokumentasiaan hasil) 

Melakukan evaluasi hasil rujukan 

(hasil-hasil kasus rujukan yang belum 

dapat ditangani sendiri atau 

pendokumentasian hasil, namun 

hasilnya kurang sempurna dan lengkap 

Melakukan evaluasi hasil rujukan 

(hasil-hasil kasusu rujukan yang belum 

dapat ditangani sendiri atau 

pendokumentasiaan hasil, namun 

hasilnya lengkap dan sempurna  

       

 



FORMULIR 8: 

FORMAT PENILAIAN  

MENDOKUMENTASIKAN KEGIATAN PELAYAN GIZI  

TAHUN 2018  

 

No. ASPEK YANG DINILAI NILAI 
KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Menyiapkan alat/ format dan 

sarana lain untuk dokumentasi 

rencana asuhan gizi   

Tidak menyiapkan alat/ fomat dan 

sarana lain untuk dokumentasi rencana 

asuhan gizi 

Menyiapkan hanya salah satu alat/ 

format atau sarana lain untuk 

dokumentasi rencana asuhan gizi 

Menyiapkan alat/format dan saran lain 

untuk dokumentasi rencana asuhan gizi, 

namun tidak sempurna 

Menyiapkan alat/format dan sarana lain 

untuk dokumentasi rencana  asuhan gizi 

dengan sempurna 

       

2 
Mendokumentasikan rencana 

asuhan gizi  

Tidak melakukan dokumentasi rencana 

asuhan gizi sesuai SOP  

Melakuakn dokumentasi rencana 

asuhan gizi namun tidak sesuai SOP 

Melakukan dokumentasi rencana 

asuhan gizi, dengan SOP namun tidak 

sempurna 

Melakukan dokumentasi rencana 

asuhan gizi sesuai SOP 

       

 



**) Penilaiansikapuntuk PKL Desadigunakanoleh Supervisor danmahasiswa (Sosiometri), sedangkanuntuk PKL 

PuskesmashanyadilakukanolehinstrukturPuskesmaslokasipraktik.  

 

RENTANG HURUF MUTU NILAI MUTU 

79 – 100 A 3,51 – 4,00 

74 – 78 A/B 3,24 – 3,50 

68 – 73 B 2,75 – 3,23 

62 – 72 B/C 2,27 – 2,74 

56 – 61 C 2,00 – 2,26 

41 – 55 D 1,00 – 1,99 

0 – 40 E 0,0 – 0,99 

 

Peserta didik dinyatakan lulus PKL (kompeten) jika nilai mutu minimal “B”. Bagi peserta didik yang memunyai nilai “C”, “D” dan 

“E” diharuskan mengulang PKL untuk materi atau kompetensi yang belum dikuasai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9 

  UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT  

  PROGRAM STRATA I PROGRAM STUDI GIZI 

  TAHUN 2018 

 

FORMAT PENILAIN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

MANAJEMEN PROGRAM GIZI PUSKESMAS 

  

PESERTA 

NO  NAMA MAHASISWA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Lokasi PKL ………………………………………………. 

 

 

 



Formulir 1:  

FORMAT PENILAIAN ASPEK SIKAP MAHASISWA PKL 

MANAJEMEN PROGRAM GIZI PUSKESMAS 

PRODI STRATA I PROGRAM STUDI GIZI FAKULTAS KESEHATAN  

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NUSA TENGGARA BARAT 

TAHUN 2018 

LOKASI PKL : ………………………………………………………………………… 

NO 
ASPEK YANG DINILAI 

KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Disiplin (tepat waktu, tepat janji, mengikuti tat 

tertib yang berlaku) 

          

2 Ketelitian (dalam perhitungan, anlisa, evaluais, 

dan dokumnetasi/pencatatan) 

          

3 Inisiatif & Kreatif (dalam mengambil keputusan 

memberikan usulan/saran/rekomendasi, 

menyelesaikan tugas, laporan, masalah, dll) 

          

4 Kejujuran (dalam menyampaikan data, membuat 

laporan, melaksanakan tugas, mengutip sumber 

pustaka, dll) 

          

5 Penampilan (Penampilan : dalam berpakain, 

berbicara, berjalan, berias dll) 

          

6 Keramahan (Sopan santun dan keramahan: 

dengan pasien, instruktur, pengunjung rS, tenaga 

kesehatan/profesi lain) 

          

7 Tanggung jawab (Kesungguhan dalam 

menyelesaikan tugas kelompok/individu, tugas lain 

dari pembimbing, dan menjaga kerahasian) 

          

8 Kerjasama (dengan pasien, teman, pembimbing, 

tenaga kesehatan/profesi lain, di RS) 

          



 

Rentang Nilai       = 0 – 100 

Nilai Akhir Sikap =   
������ ����� � ����� 

���
 x 20% 

 

Keterangan : 

Tanggung Jawab  : Usaha menyelesaikan kewajiban dengan baik dan mandiri 

Disiplin   : Tepat waktu tepat jani, dan taat terhadap perintah 

Kesungguhan  : Bersemangat dalam melaksankan tugas, tekun, teliti, dan serius,  

  Keinginan untuk menyelesaikan masalah, keberanian 

Inisiatif  : Mengemukakan pendapat/serta melaksanakannya. 

Sopan Santun  : Kemauan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku disekitaranya 

Kerjasama dalam tim  : Dapat menghargai pendapat ornag lain dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dengan baik. 

 

 

 

 

 

 



Formulir 2  

FORMAT PENILAIAN  

BERPASRTISIPASI DALAM PENGEMBANGAN DAN EVALUASI PROGRAM PANGAN DAN GIZI DI MASYARAKAT 

TAHUN 2018 

LOKASI PKL : ……………………………………………………………. 

NO ASPEK YANG DINILAI NILAI 
KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Merencanakan 

pengembangan dan evaluasi 

program pangan dan gzi di 

masyarakat 

Tidak melakukan perencanaan 

yang mencakup data dasar, tujuan 

pengembangan, metode, indicator 

evaluasi, dan instrument evaluasi 

Melakukan perencanaan 

pengembangan tetapi hanya 

engandung 2 unsur  

Melakuakn perencanaan 

pengembangan tetapi hanya 

mengandung 3 s/d 4 unsur 

Melakukan perncanaan 

pengembangan mengandung 

semua unsur 

          

2 

Melaksanakan 

pengembangan dan evaluasi 

program pangan dan gizi di 

masyarakat 

Pelaksanaan pengembang 

program tidak berdasarkan usulan 

program, cheking pengembangan 

program, dan dokumen tidak 

lengkap. 

Pelaksanaan pengembangan 

program didukung 2 syarat 

Pelaksanaan pengembangan 

didukung 3 syarat 

Melaksanakan pengembangn 

program pengembangan dengan 

          



baik dan didukung semua 

persyaratan 

3 

Mengevaluasi 

pengembangan program 

pangan dan gizi di 

masyarakat 

Tidak melaksanakan evaluasi 

proses, dampak/hasil, dan umpan 

balik 

Melaksanakan salah satu 2 unsur 

evaluasi 

Melaksanakan 3 unsur evaluasi 

Melaksanakan evaluasi dengan 

baik dan sesuai semua unsure 

          

 

………………………….,……………………..2018 

   Pembimbing  

 

 

 

(..…………………………………………………..) 

  

 

 

 

 

 



Formulir 3 

FORMAT PENILAIAN 

BERPENAMPILAN (UNJUK KERJA) SESUAI DENGAN  

KODE ETIK PROFESI GIZI TAHUN 2018 

LOKASI PKL :………………………………………………………………………………….. 

NO 
ASPEK YANG 

DINILAI 
NILAI 

KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Mengidentifikasi 

prinsip etika 

Tidak melakuakan 

identifikasi prinsip 

etika  

Melakukan identifikasi 

kondisi klien, etika 

penampilan (sebagian 

besar) 

Melakukan identifikasi 

kondisi klien, etika 

penampilan, etika 

pelayanan gizi 

(lengkap) 

          

2 Melakukan 

pelayanan gizi sesuai 

prinsip etika  

Tidak melakukakn 

pelayanan gizi tidak 

sesuai prinsip etika 

(tidak empati, tidak 

sabr, tidak tanggap) 

Dengan empati 

Dengan empati, dengan 

sabar 

Dengan empati, dengan 

sabr, tanggap dalam 

diskusi 

          

 



………………………..,…………………….2018 

       Pembimbing, 

 

 

 

(………………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir 4  

FORMAT PENILAIAN 

MENGGUNAKAN TEKOLOGI TERBARU DALAM KEGAITAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2018 

LOKASI PKL :……………………………………………………………. 

NO 
ASPEK YANG 

DINILAI 
NILAI 

KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Merencanakan 

teknologi informasi 

dan komunikasi tepat 

guna 

0. Tidak merencanakan 

1. Merencanakan sebagian 

(hanya topic, saasaran dan 

metoide 

2. Merencanakan kurang 

lengkap (topic, sasaran dan 

metode, menyebutkan jenis 

tekhnologi) 

3. Merencanakan dnegan 

lengkap topic, sasaran dan 

metode, menyebutkan jenis 

teknologi, menyebutkan jenis 

media 

          

2 Menggunakan 

teknologi informasi 

dan komunikasi tepat 

guna 

0. Tidak menggunakan 

teknologi  informasi dan 

komunikasi tepat guna 

1. Hanay menggunakan media 

disebutkan 

2. Menggunakan media 

disebutkan, dan melakukan 

evaluasi proses 

3. Menggunakan media dan 

melakukan evaluasi proses, 

melakukan evaluasi dampak 

          



3 Melakukan evaluasi 

penggunaan  

teknologi informasi 

dan komunikasi tepat 

guna 

0. Tidak melakukan evaluasi  

1. Hanya sesyai tujuan 

2. Digunakan sesuai tujuan, 

digunakan sesuai sasaaran 

3. Digunakan sesuai tujuan, 

digunakan sesuai sasaran, 

digunakan sesuai SOP 

          

 

………………………….,………………………..2018 

Pembimbing 

 

 

 

(……………………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulir 5 

FORMAT PENILAIAN 

MERUJUK KLIEN TAHUN 2018 

LOKASI PKL : …………………………………………………………… 

NO 
ASPEK YANG 

DINILAI 
NILAI 

KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Memahami 

adanya 

keterbatasan 

dalam penangan 

klien 

0. Tidak memahami 

adanya keterbatasan 

dalam penanganan 

klien (data gizi dan 

kesehatan klein, 

keadaan gizi dan 

kesehatan klien, 

kewenangan dan bukan 

kewenangan ahli gizi, 

dan kllien harus dirujuk 

1. Sedikit memahami 

adanya keterbatasan 

dalam penanganan 

klien 

2. Cukup memahami 

adanya keterbatasan 

dalam penanganan 

klien 

3. Dapat memahami 

adannya keterbatsan 

dalam penanganan 

klien 

          

2 Memahami 

mekanisme 

rujukan/klien ke 

N/D atau disiplin 

0. Tidak dapat 

menyebutkan 

mekanisme rujukan 

klien ke N/D atau 

          



lain disiplin lainnya (tahap-

tahap rujukan dan 

professional lain yang 

dapat dirujuk) 

1. Dapat menyebutkan 

mekanisme rujukan 

klien ke N/D atau 

disiplin lainnya, namun 

tidak sesuai lanngkah 

2. Dapat menyebutkan 

mekanisme rujukan 

klien ke N/D atau 

disiplin lainnya, sesuai 

langkah dan tepat 

3 Menyiapkan 

formulir rujukan 

klien ke N/D atau 

disiplin lain 

0. Tidak dapat 

menyiapkan  formulir 

klien atau disiplin lain 

(formulir yang sesuai 

dan hal-hal yang perlu 

ditulis dlam formulir 

rujukan) 

1. Dapata menyiapakan 

formulir klien atau 

disiplin lain, namun hal 

yang ditulis dalam form 

kurang lengkap 

2. Dapat Menyipakan 

formulir klien atau 

disiplin lain, dengan 

lengkap dan sempurna 

          

4 Melakukan 

rujuakn sesuai 

mekanisme yang 

ditetapkan 

0. Tidak melakukan 

rujukan sesuai dengan 

mekanisme yang 

diteapkan (Profesional 

lain yang dapat dirujuk 

dengan form 

          



rujukannnya) 

1. Melakukan rujuakn 

namun tidak sesuai 

dengan mekanisme 

yang ditetapkan  

(Profesional lain yang 

dapat dirujuk dengan 

form rujukannnya) 

2. Melakukan rujukan 

sesuai dengan 

mekanisme yang 

ditetapkan, namun 

kurang sempurna 

(Profesional lain yang 

dapat dirujuk dengan 

form rujukannnya) 

3. Melakukan tujuan 

sesuai dengan 

mekanisme yang 

ditetapkan (Profesional 

lain yang dapat dirujuk 

dengan form 

rujukannnya) 

5 Mendokumnetasi

kan hasil rujukan  

0. Tidak melakukan 

pendokumentasian 

hasiil rujukan dan 

rujukan-rujukan klien 

ke professional lain aau 

diluar kewenangan 

1. Melakukan 

pendokumentasian hasil 

rujukan dan rujukan-

rujuakn ke profesional 

lain atau diluar 

kewenangann namun 

sangat kurang 

          



sempurna dan benar 

2. Melakukan 

pendokumentasian hasil 

rujukan dan rujukan-

rujukan klien ke 

profesional lain atau 

diluar kewenangan, 

mendekati sempurna 

dan benar 

3. Melakukan 

pendokumentasian hasil 

rujukan dan rujukan-

rujukan klien ke 

profesional lain atau 

diluar kewenangan, 

dengan sempurna dan 

benar  

6 Mengevaluasi 

hasil rujukan 

0. Tidak melakukan 

evaluasi hasil rujukan 

(Hasil-hasil kasus 

rujukan yang belum 

dapat ditangani sendiri 

serta 

Pendokumentasian 

hasil) 

1. Melakukan salah satu 

evaluasi hasil rujukan 

(hasil-hasil kasusu 

kerja yang belum dapat 

ditangani sendiri atau 

Pendokumentasian 

hasil) 

2. Melakukan evaluasi 

hasil rujukan (hasil-

hasil kasus rujukan 

yang belum dapat 

          



ditangani sendiri atau 

Pendokumentasian 

hasil, namun hasilnya 

kurang sempurna dan 

lengkap 

3. Melakukan evaluasi 

hasil rujukan (hasil-

hasil kasus rujukan 

yang belum dapat 

ditangani sendiri atau 

Pendokumentasian 

hasil, namun hasilnya 

lengkap dan sempurna 

 

……………………..,……………………2018 

Pembimbing, 

 

 

 

(……………………………………………….) 

 

 

 

 

 



Formulir 6 

FORMAT PENILAIAN 

MENDOKUMENTASIKAN KEGIATAN PELAYANAN GIZI TAHUN 2018 

LOKASI PKL :……………………………………………… 

NO 
ASPEK YANG 

DINILAI 
NILAI 

KODE MAHASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Menyiapkan 

alat/format dan 

saran lain untuk 

dokumentasi 

rencana asuhan 

gizi 

0. Tidak menyipakan 

alat/format dan saran lain 

untuk dokumentasi 

rencana asuhan gizi 

1. Menyiapkan hanya salah 

satu alat/format atau 

saran lain untuk 

dokumentasi rencana 

asuhan gizi 

2. Menyiapkan alat/format 

dan saran lain untuk 

dokumentasi rencana 

asuhan gizi, namun tidak 

sempurna 

3. Menyiapkan alat/format 

dan saran lain untuk 

dokumentasi rencana 

suhan gizi dengan 

sempurna 

          

2 Mendokumentasi 

encana asuhan 

gizi 

0. Tidak melakan 

dokumentasi rencana 

asuhan gizi sesuai SOP 

1. Melakukan dokumentasi 

rencana asuhan gizi 

namun tidak sesuai SOP 

2. Melaukan dokumentasi 

          



rencana suhan gizi, 

dengan SOP namun tidak 

sempurna 

3. Melakukan dokumentasi 

rencana asuhan gizi 

sesuai SOP 

 

**) Penilaian sikap untuk PKL Desa dilakukan oleh Supervisor dan mahasiswa (Sasiometri), sedangkan untuk PKL Puskesmas 

hanya dilakukan oleh instruktur Puskesmas lokasi praktik. 

 

RENTANG HURUF MUTU NILAI MUTU 

79 – 100 A 3,51 – 4,00 

74 – 78 A/B 3,24 – 3,50 

68 – 73 B 2,75 – 3,23 

62 – 73 B/C 2,27 – 2,74 

56 – 61 C 2,00 – 2,26 

41 – 55 D 1,00 – 1,99 

0 -40 E 1,0 – 0,99 

 

Peserta didik dinyatakan lulus PKL (kompeten) jika niali mutu minimal “B”. Bagi peserta didik yang mempunyai nilai “C”, 

“D” dan “E” diharuskan mengulang PKL untuk materi atau komepetensi yang belum dikuasai. 
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