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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Definisi Pengajaran Mikro 

Micro Teaching berasal dari dua kata yaitu micro berarti kecil, terbatas, 

sempit sedangkan teaching berarti mengajar. Jadi, Micro Teaching berarti suatu 

kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara menyederhanakan atau 

segalanya dikecilkan. Makud dari penyederhanaan dan memperkecil adalah 

mengenai jumlah siswa, bahan mengajar, waktu, dan dibatasi pada keterampilan 

mengajar dasar. Secara umum dalam praktik perkuliahan, Micro Teaching 

dimaksudkan sebagai kegiatan pelatihan pada mahasiswa agar dapat memiliki 

keterampilan mengajar dasar sebagai bekal untuk praktik pengajaran yang 

sebenarnya di sekolah. Micro teaching juga dimaksudkan agar mahasiswa calon 

guru dapat mengidentifikasi berbagai keunggulan dan kelemahan pada dirinya 

sendiri secara akurat.  

J.Cooper & D.W. Allen ( 1971, h. I ) mengatakan bahwa Pengajaran mikro 

adalah studi tentang suatu situasi pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu 

dan jumlah tertentu, yakni selama empat atau sampai dua puluh menit dengan 

jumlah siswa sebanyak tiga sampai sepuluh orang. Bentuk pengajaran di 

sederhanakan, guru hanya memfokuskan diri hanya pada beberapa aspek. 

Pengajaran berlangsung dalam bentuk sesungguhnya, hanya saja di 

selenggarakan dalam bentuk mikro (terbatas).  

Micro teaching atau pengajaran mikro adalah pelatihan tahap awal 

dalam pembentukan kompetensi mengajar melalui pengaktualisasian 

kompetensi dasar mengajar (Unit PPL UNY, 2007: 3). Pada dasarnya pengajaran 

mikro merupakan suatu metode pembelajaran berdasarkan performa yang 

tekniknya dilakukan dengan cara melatihkan komponen-komponen kompetensi 

dasar mengajar dalam proses pembelajaran, sehingga calon pendidik benar-

benar mampu menguasai setiap komponen satu persatu atau beberapa 

komponen secara terpadu dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan.  



 Bagian terpenting micro teaching adalah praktik mengajar sebagai bentuk 

nyata ditampilkannya kompetensi yang telah dibekalkan kepada calon pendidik. 

Pada umum-nya praktik micro teaching dilakukan dengan model peerteaching, 

karena model ini fleksibel dilaksanakan sebelum melakukan real-teaching dalam 

kelas yang sesungguh-nya. Dalam micro teaching calon pendidik dapat berlatih 

unjuk kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu dari 

beberapa kompetensi dasar mengajar dengan kompetensi (tujuan), materi, 

siswa, dan waktu yang relatif dibatasi (di-mikrokan). Micro teaching merupakan 

sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas dengan siswa yang 

beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme pembicaraan, 

mengelola kelas agar kondusif untuk proses transfer ilmu, dan lain-lain, Praktik 

micro teaching dilakukan sampai calon pendidik dianggap sudah cukup memadai 

untuk diterjunkan dalam praktik yang sesungguhnya. 

 

B. Dasar Pemikiran Pelaksanaan Perkuliahan Micro Teaching 

Dasar pemikiran pelaksanaan perkuliahan pengajaran mikro adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru sebagai profesional seharusnya memiliki tiga modal dasar yaitu 

pemahaman yang mendalam ter-hadap hal-hal yang bersifat filo-sofis, 

konseptual, dan skill, 

2. Pembelajaran merupakan suatu proses dan melibatkan berbagai aspek, 

karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif diperlukan 

keterampilan,  

3. Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh, 

dan  

4. Sekumpulan teori yang diperoleh di perkuliahan tidak akan mampu secara 

otomatis menghadapi berbagai problema yang ada dalam kelas tersebut. 

Persoalan administrasi, tempat praktik dan mekanisme pengaturan waktu 



akan muncul secara bersamaan melahirkan situasi baru yang belum pernah 

ditemui oleh mahasiswa di meja atau di ruang sekolah sehari-harinya. 

 

C. Tujuan Pengajaran Mikro 

Secara umum pelaksanaan perkuliahan mikro memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Memahami dasar-dasar pengajaran mikro, 

2. Melatih mahasiswa calon guru Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, 

3. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar secara terbatas 

dan terpadu, 

4. Memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah 

keterampilan dasar mengajar secara terpisah. 

5. Calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum 

mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. 

6. Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam–

macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana 

keterampilan itu diterapkan. 

7. Membentuk kompetensi kepribadian dan sosial bagi mahasiswa calon guru, 

8. Menganalisis tingkah laku mengajar kawan sejawat dan dirinya sendiri, 

9. Mempraktikkan berbagai teknik mengajar dengan benar dan tepat, dan 

10. Mewujudkan situasi belajar-mengajar yang efektif dan efisien  

 

D. Manfaat Pengajaran Mikro 

Micro teaching yang dilatihkan secara intensif kepada calon pendidik, 

memiliki banyak manfaat diantaranya calon pendidik menjadi: 

1. Mahasiswa calon guru akan semakin peka terhadap fenomena/ 

problematika yang terjadi di dalam proses pembelajaran ketika mereka 

menjadi kolaborator yang mengkritisi teman yang tampil praktik mengajar; 



2. Mahasiswa calon guru akan lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik 

pembelajaran di sekolah/lembaga;   

3. Mahasiswa calon guru akan dapat menilai kekurangan yang ada dalam 

dirinya yang berkaitan dengan kompetensi dasar mengajar melalui refleksi 

diri setelah praktik ke depan; dan 

4. adar bagaimana membentuk profil pendidik yang baik ditinjau dari 

kompetensi, performance (penampilan), attitude (sikap), dan perilaku. 

5. Mahasiswa menjadi semakin memahami profil guru yang melekat pada 

dirinya sehingga dapat berpenampilan sebagaimana guru semestinya. 

 

  



BAB II. KOMPETENSI DASAR MENGAJAR 

 

A. Penyusunan RPP 

1. Pengertian  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan guru 

yang berupa skenario pembelajaran tahap demi tahap mengenai aktivitas yang 

akan dilakukan siswa bersama guru terkait dengan materi yang akan dipelajari 

untuk mencapat tujuan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. RPP sangat 

besar manfaatnya bagi pendidik (terutama pada guru muda). Hal ini dikarenakan 

setelah merancang dan menyusun RPP, pendidik diharapkan dapat menerapkan 

berbagai metode pembelajaran yang mungkin sesuai dan tepat digunakan untuk 

menyampaikan materi, sehingga dapat membantu siswa dalam menguasai 

materi tersebut. Selain menerapkan metode, dalam RPP juga dapat dirancang 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dalam bentuk permainan 

maupun selingan menarik lainnya, dan media pembelajaran yang tepat sehingga 

siswa termotivasi dan semangat mengikuti pelajaran. 

RPP disusun agar mahasiswa calon guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dapat terencana dengan baik, karena melalui RPP mereka dapat 

menuangkan berbagai model, pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan disampaikan dan karakter 

siswa. Hal ini karena dalam RPP terkandung berbagai perencanaan, mulai dari 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan 

diterapkan, apersepsi yang akan dilakukan di awal mengajar, sampai pada 

langkah-langkah pembelajaran dan penilaian yang akan dilakukan. 

 

2. Tujuan 

Penyusunan RPP dimaksudkan untuk mempermudah guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. RPP dapat difungsikan sebagai pengingat 

bagi guru mengenai hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan 



selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru/ mahasiswa calon guru 

dapat menentukan model, pendekatan, strategi, atau metode yang akan 

diterapkan serta media yang tepat untuk menyampaikan materi. RPP juga akan 

mebantu guru/ mahasiswa calon guru untuk menyusun alat evaluasi untuk 

melihat ketercapaian tujuan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.   

 

3. Komponen RPP 

Komponen-komponen RPP yang disusun setidaknya meliputi beberapa 

komponen sebagai berikut. 

a. Identitas 

b. SK dan KD 

c. Indikator 

d. Tujuan Pembelajaran 

e. Materi pembelajaran 

f. Model, pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran 

g. Langkah-langkah pembelajaran 

h. Sumber belajar 

i. Penilaian hasil belajar 

Penjelasan mengenai masing-masing komponen RPP diatas dapat dilihat 

kembali pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran serta pelaksanaan magang 

II. 

 

B. Keterampilan Dasar Mengajar 

Keterampilan dasar mengajar yang perlu dikuasai oleh mahasiswa calon 

guru dapat dijelaskan secara terinci sebagai berikut. 

1. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

a. Pengertian  

Keterampilan membuka pelajaran dimaksudkan untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang memungkinkan siswa siap secara mental dan penuh 



perhatian untuk memulai mengikuti pembelajaran. Pendidik harus mampu 

menarik perhatian dan memotivasi siswa agar segera siap memperhatikan materi 

yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut. 

Keterampilan membuka pembelajaran merupakan keterampilan yang 

sangat penting. Hal ini mengingat hampir 80% keberhasilan pembelajaran 

dimulai dari kegiatan ini.  Oleh karena itu tugas guru adalah mencari trik atau 

kiat-kiat untuk dapat menghidupkan suasana di awal pembelajaran, misalkan 

membawa media atau sesuatu yang nampak ganjil di mata siswa tetapi ada 

kaitannya dengan topik hari itu atau bercerita sesuatu yang aktual yang 

berkaitan dengan topik. Pembelajaran Quantum menyebutkan prinsip ini dengan 

istilah “bawalah dunia anak/ siswa ke dunia kita”. Artinya guru harus mampu 

membawa siswa untuk terlibat dalam pembelajaran karena pada dasarnya di 

awal pembelajaran banyak siswa yang belum fokus pada pembelajaran dan tidak 

memahami akan dibawa kemana pembelajaran ini. 

Secara umu, kegiatan membuka pelajaran sangat tergantung pada 

kreativitas guru, tetapi harus diingat kesan pertama ini pasti membekas di hati 

siswa, jadi usaha “mati-matian” harus kita lakukan. Ketertarikan siswa akan 

membawa pengaruh positif pada kelan-caran proses pembelajaran dan 

pembangkitan minat dan motivasi belajar mereka.       

Kegiatan menutup pembelajaran merupakan kegiatan untuk mengakhiri 

kegatan pembelajaran. Ketika menutup pelajaran hendaknya tidak monoton. Hal 

ini karena meskipun hanya menutup pembelajaran, tetapi sebenarnya langkah 

ini merupakan kunci keberhasilan pendidik memotivasi siswa untuk ”rindu” dan 

ingin berjumpa dengan pendidik dan mata pelajarannya. Oleh karena itu, 

penutup jangan hanya diisi dengan kegiatan biasa (PR, tanya jawab, simpulan), 

tetapi cobalah memberikan aktivitas yang menyenangkan, sehingga siswa 

terkesan dan menunggu kehadiran kita di pertemuan berikutnya. Layaknya 

sinetron yang berhenti pada cerita yang menggantung dan membuat penasaran, 

maka dalam menutup pembelajaranpun pendidik hendaknya melakukan hal 



demikian. Buatlah siswa senang, gembira, terkesan, dan ingin bertemu lagi 

dengan kita (guru).  

b. Tujuan 

1) Tujuan Membuka Pembelajaran 

a) Menimbulkan perhatian siswa, 

b) Memunculkan motivasi siswa, 

c) Menyampiakan cakupan materi yang akan dipelajari, 

d) Melakukan apersepsi, 

e) Mengaitkan materi dengan kondisi aktual 

2) Tujuan Menutup Pembelajaran 

a) Mengetahui keberhasilan siswa menyelesaikan materi, 

b) Mengetahui keberhasilan guru dalam menyapaikan materi, 

c) Membuat hubungan dengan materi berikutnya. 

c. Komponen 

1) Komponen membuka 

a) Menarik perhatian 

b) Memotivasi 

c) Mengadakan apersepsi  

2) Komponen menutup 

a) Meninjau kembali materi yang telah disampaikan 

b) Membuat evaluasi kegiatn pembelajaran 

c) Membuat kesimpulan 

d) Memberikan tugas yang sesuai 

d. Prinsip Penerapan 

1) Bermakna 

2) Menarik perhatian 

3) Berurutan 

 

 



e. Kegiatan Pembelajaran 

1) Kegiatan Membuka Pembelajaran 

a) Memberi salam dan berdoa,  

b) presensi dan menanyakan siswa yang tidak hadir,  

c) mengemukakan topik hari ini,  

d) mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan topik atau dengan 

topik pertemuan sebelumnya. 

e) Menjelasakan tujuan kompetensi dasar/ tujuan pembelajaran. 

f) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

2) Kegiatan Menutup Pembelajaran 

a) Membuat simpulan materi 

b) Menyebutkan kembali poin-poin penting materi yang telah 

dipelajari 

c) Bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi, 

d) Memberikan sekilas gambaran materi selanjutnya, 

e) Memberikan tugas yang sesuai, 

f) Menutup dengan salam. 

 

2. Keterampilan Menjelaskan 

a. Pengertian 

Ketrampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang 

diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang 

satu dengan yang lainnya. Keterampilan ini harus dimiliki mahasiswa calon guru 

karena dengan keterampilan menjelaskan yang baik dapat membantu siswa 

memahami dengan jelas materi yang dipelajari, permasalahan yang berkaitan 

dengan materi, melibatkan siswa dalam berpikir, dan mendapatkan balikan yang 

berkaitan dengan pemahaman siswa. 



Kunci utama agar memiliki keterampilan menjelaskan yang baik adalah 

memahami materi yang akan diajarkan. Melalui penguasaan materi, mahasiswa 

calon guru dapat dengan mudah menjelaskannya dengan bahasa yang baik. 

Melalui penguasaan bahasa yang baik akan memberikan kemudahan kepada 

siswa dalam memahami materi. Terkadang banyak guru yang memberikan 

penjelasan yang berbelit-belit dengan kalimat yang tidak tertata dengan baik. Hal 

ini dapat menjadi salah satu sebab tidak dipahaminya materi.  

Modal terpenting yang harus dimiliki calon pendidik agar dapat 

menjelaskan dengan baik adalah vokal atau suara yang jelas dengan volume yang 

memadai dan intonasi bervariasi Volume suara memegang peranan penting 

dalam keberhasilan menjelaskan karena volume suara yang keras mampu 

membangkitkan otak untuk merespon suara akibat perintah syaraf yang terdapat 

dalam telinga. 

Jadi, keterampilan menjelaskan menuntut calon pendidik untuk pandai 

memilih bahasa sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dan pandai 

menca-rikan jalan keluar peserta didik untuk memperjelas konsep-konsep yang 

abstrak dan sulit dimengerti, misalnya dengan analogi dan ilustrasi. 

Salah satu cara yang dapat diterapkan oleh mahasiswa calon guru 

adalah dengan berbicara secara perlahan-lahan dengan memikirkan kata per 

kata. Selain itu perlu dilakukan pengulangan kalimat sehingga siswa yang tidak 

memahami kalimat di awal dapat memahami kalimat pada pengulangan 

berikutnya. 

b. Tujuan 

Tujuan penguasaan keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut: 

1) Siswa mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

2) Mendorong proses berpikir siswa. 

3) Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

4) Siswa dapat memperoleh dan memberikan balikan terhadap proses 

pembelajaran 



c. Komponen 

Komponen keterampilan menjelaskan yang harus dikuasai oleh 

mahasiswa calon guru adalah sebagai berikut: 

1) Penguasaan materi. 

2) Kejelasan penyampaian materi. 

3) Penggunaan vokal dan intonasi bahasa yang jelas dan variatif. 

4) Penggunaan bahasa yang baik dan benar 

d. Prinsip Penerapan 

Prinsip penerapan keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut: 

1) Penjelasan harus relevan dengan materi. 

2) Penjelasan materi harus memberikan kebermaknaan pada siswa. 

3) Penjelasan harus sesuai dengan tingkat pemahaman bahasa siswa. 

4) Penjelasan dapat pula disampaikan dengan memberikan contoh 

atau memberikan pertanyaan. 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan untuk melatih 

keterampilan menjelaskan adalah dengan melatih mahasiswa praktikan untuk 

menyampaikan materi yang mudah/ telah dikuasai oleh praktikan. Selain itu, 

latihan keterampilan menjelaskan dapat pula dilakukan dengan cara praktikan 

memberikan contoh soal yang sulit (belum dikenal oleh mahasiswa lain). 

Selanjutnya praktikan ditantang untuk menjelaskan pemecahan soal tersebut 

kepada mahasiswa lain. Melalui teknik tersebut, mahasiswa akan tertantang 

untuk memiliki keterampilan menjelaskan yang baik.  

 

3. Keterampilan Memberikan Penguatan 

a. Pengertian 

Penguatan atau juga dikenal sebagai reinforcement merupakan upaya 

guru untuk memberikan tanggapan positif terhadap perilaku/ aktivitas siswa 

sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Pengu-atan diberikan oleh 



pendidik sebagai penghargaan atas respon yang diberikan anak didik terhadap 

pertanyaan atau hasil kerja mereka dengan harapan dapat mening-katkan 

kemungkinan berulangnya kembali perilaku positif tersebut.  

 Bentuk penguatan yang diberikan dapat berupa verbal (kata-kata), non 

verbal (mimik muka, gerak badan), dan simbol/benda. Bentuk penguatan dipilih 

berdasarkan tahap perkembangan peserta didik. Penguatan akan bermakna jika 

disampaikan seca-ra antusias, hangat, ikhlas, diberikan seketika (tidak ditunda), 

dan tidak berlebihan.  

b. Tujuan 

Tujuan keterampilan ini adalah sebagai berikut: 

1) Menumbuhkan perhatian,. 

2) Memelihara motivasi. 

3) Memudahkan belajar. 

4) Meminimalkan perilaku negatif dan mendorong tumbuhnya perilaku 

positif peserta didik 

c. Komponen 

Komponen keterampilan memberikan penguatan adalah sebagai berikut: 

1) Penguatan secara verbal. 

2) Penguatan melalui gestur/ gerak tubuh. 

3) Penguatan berupa simbol atau benda. 

d. Prinsip Penerapan 

Prinsip penggunaan pemberian penguatan meliputi: 

1) Kebermaknaan. 

2) Penghargaan. 

3) Keadilan. 

4) Ketulusan. 

5) Segera. 

6) Variatif. 

 



e. Kegiatan Pembelajaran 

Mahasiswa calon guru dilatihkan untuk tidak pelit dalam memberikan 

pujian/ penguatan positif kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan misalnya: 

1) mengucapkan “Jawaban kamu bagus sekali”, 2) Memberikan 2 jempol, 3) 

Menyentuh pundak siswa, 3) Mengangkat tangan siswa, 4) Memberikan tepuk 

tangan, dan sebagainya 

 

4. Keterampilan Mengadakan Variasi 

a. Pengertian 

Variasi dalam kegiatan pembelajaran adalah perubahan yang dilakukan 

pendi-dik dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, 

penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik, dan 

stimulasi. Keterampilan ini sa-ngat perlu dimiliki pendidik untuk menghilangkan 

kebosanan peserta didik bila selalu melihat, merasakan, mengalami sesuatu yang 

sama secara berulang dan terus mene-rus. Dengan variasi mengajar 

dimaksudkan agar perhatian dan konsentrasi peserta didik kembali pada 

pelajaran dengan memunculkan sesuatu yang baru bagi mereka, pembelajaran 

lebih hidup, menarik, dan menyenangkan.  

Variasi dalam gaya mengajar diantaranya variasi suara, pemusatan 

perhatian, kesenyaapan, kontak pandang, gerakan badan dan mimik, dan 

pergantian posisi guru. Variasi media pembelajaran, seperti media yang dapat 

dilihat, didengar, diraba, dibau, dirasa, dan alat peraga yang dapat dimanipulasi, 

baik media yang tersedia maupun buatan/kreasi sendiri. Variasi pola interaksi 

dilakukan dengan meningkatkan intensitas interaksi pendidik – peserta didik dan 

interaksi antar peserta didik. Variasi stimulasi berupa motivasi pada berbagai 

aktivitas pembelajaran. 

b. Tujuan 

Tujuan dilakukannya variasi dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. 



2) Memberikan motivasi kepada siswa. 

c. Komponen 

Komponen keterampilan mengadakan variasi meliputi: 

1) Variasi dalam gaya mengajar: suara, pemusatan perhatian, 

kesenyapan, intonasi suara, mimik wajah, perubahan gerak/ posisi 

tubuh, kontak mata. 

2) Variasi dalam pemanfaatan media dan sumber belajar yang ada. 

3) Variasi dalam pola interaksi guru dengan siswa. 

d. Prinsip Penerapan 

Prinsip penerapan keterampilan mengadakan variasi sebagai berikut: 

1) Ketepatan 

2) Tidak berlebihan 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pelatihan keterampilan mengadakan variasi adalah dengan 

cara mendorong mahasiswa calon guru untuk melakukan variasi pada gaya 

mengajar sehinga tidak tampak monoton dan kaku. Mahasiswa calon guru juga 

harus didorong untuk dapat bergerak ke seluruh penjuru kelas dan memiliki 

sikap yang tepat ketika berhadapan dengan siswa. 

  

5. Keterampilan Bertanya 

a. Pengertian 

Bertanya merupakan salah satu aktivitas pendidik ketika sedang 

mengajar. Pertanyaan dapat berupa pertanyaan dasar maupun pertanyaan 

lanjut. Pengajuan per-tanyaan oleh pendidik dimaksudkan untuk mengurangi 

dominasi pendidik, mendorong keberanian peserta didik berpendapat, 

meningkatkan partisipasi dan kemampuan berpikir peserta didik.  

 Dalam mengajukan pertanyaan ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, seperti: pertanyaan harus jelas, memancing pendapat/keaktifan, 

penyebaran sasaran yang ditanya, pemberian waktu berpikir (waktu tenggang), 



peningkatan kualitas perta-nyaan, dan penggunaan pertanyaan pelacak. Prinsip 

pengajuan pertanyaan, yaitu kehangatan dan antusias dalam bertanya, 

menghindari pengulangan jawaban peserta didik, menjawab pertanyaan sendiri, 

mengajukan pertanyaan yang memancing jawab-an serentak, pertanyaan ganda, 

menunjuk peserta didik sebelum pertanyaan diajukan, memberikan pertanyaan 

sulit kepada anak didik yang kurang pandai. Selain itu setiap jawaban peserta 

didik harus ditanggapi dengan baik, tidak dijatuhkan atau dipermalu-kan yang 

hanya membuat jera anak didik tersebut dalam menjawab.  

b. Tujuan 

1) Meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. 

2) Melatih keberanian siswa. 

3) Meningkatkan partisipasi siswa. 

c. Komponen 

1) Pertanyaan diajukan secara jelas. 

2) Pertanyaan memancing pendapat atau keaktifan siswa. 

3) Pemberian kesempatan yang sama. 

4) Pemberian waktu untuk berpikir. 

5) Meningkatkan tingkat kognitif siswa melalui pertanyaan. 

6) Memunculkan interaksi. 

d. Prinsip Penerapan 

1) Meningkatkan kognitif 

2) Pembimbingan 

3) Bermakna 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Dalam suatu sesi praktik mengajar, mahasiswa didorong untuk 

mengajukan pertanyaan kepada siswa (teman). Praktikan didorong untuk tidak 

hanya bertanya dengan kalimat/ pertanyaan sederhana namun lebih dari itu 

adalah mengajukan pertanyaan yang meningkatkan/ mengajak siswa untuk 

berpikir lebih lanjut. Misalnya: 1) bagaimana jika ini diubah? 2) Apa yang terjadi 



apabila nilai ini berubah? 3) Bagaimana pendapat Anda dengan jaaban teman 

tadi? 4) Dapatkah Anda membuat kaitan dengan materi yang lalu? Dan 

sebagainya. 

 

6. Keterampilan Mengelola Kelas 

a. Pengertian 

Mengelola kelas adalah menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal bagi peserta didik dan mengembalikan ke kondisi belajar yang 

optimal apabila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran. Dengan kata 

lain, mengelola kelas berarti mengkondisikan kelas sedemikian rupa dan 

meminimalkan gangguan perilaku peserta didik agar kondusif untuk belajar, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

 Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan pendidik untuk 

berinisiatif dan mengendalikan kegiatan pembelajaran sedemikian rupa, 

sehingga pembelajaran ber-jalan secara optimal, efisien, dan efektif. 

Keterampilan yang perlu dikuasai antara lain: menunjukkan sikap tanggap, 

membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, menuntut tanggung 

jawab, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, dan membe-rikan penguatan. 

Semua bentuk pengelolaan kelas akan berhasil jika dilakukan dengan 

kehangatan, antusias, luwes, ramah, dan penuh perhatian yang tulus. Perlu 

dihindari pengelolaan yang berlebihan, tidak pada tempatnya, bertele-tele, dan 

pengulangan penjelasan yang tidak perlu. 

b. Tujuan 

1) Mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

2) Mendorong dan menciptakan rasa ingin tahu. 

3) Menciptakan kondisi kelas yang optimal untuk belajar. 

c. Komponen 

1) Menciptakan kondisi yang optimal untuk belajar. 

a) Tanggap terhadap kondisi kelas. 



b) Membagi perhatian kepada seluruh kelas. 

c) Mendorong tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap 

lingkungan belajar. 

d) Mengembalikan fokus/ perhatian siswa terhadap materi. 

2) Tanggap terhadap gangguan 

a) Memberikan teguran jika diperlukan. 

b) Memecahkan masalah gangguan yang ada. 

c) Membuat keputusan yang tepat terhadap gangguan yang ada. 

d. Prinsip Penerapan 

1) Antusias 

2) Motivatif 

3) Berperilaku dan berpikir positif. 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Dala praktik mengajar, biasanya ada siswa (teman) yang tidak fokus 

terhadap proses belajar. Dalam hal ini, mahasiswa praktikan harus segera 

bersikap sehingga siswa ini dapat terlibat dengan proses belajar. 

 

7. Keterampilan Menggunakan Media 

a. Pengertian 

Keterampilan menggunakan media dimaksudkan agar mahasiswa calon 

guru dapat menggunakan media/ sumber belajar lain untuk memudahkan siswa 

memahami materi yang disampaikan. 

b. Tujuan 

1) Memudahkan memahami materi. 

2) Meningkatkan ketertarikan dalam pembelajaran. 

3) Menjadikan objek matematika menjadi lebih konkret. 

4) Memperlancar proses belajar. 

 

 



c. Komponen 

1) Memilih dan menerapkan media belajar sesuai dengan materi. 

2) Kemahiran dalam menggunakan dan menerapkan media untuk 

menyampaikan materi. 

3) Mengembangkan media secara mandiri atau menggunakan yang 

sudah ada. 

d. Prinsip Penerapan 

1) Kesesuaian dengan materi. 

2) Efektif dan efisien. 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Mahasiswa didorong untuk menggunakan/ mengembangkan media 

secara mandiri atau yang sudah ada untuk menyampaikan materi. Media dapat 

menggunakan alat peraga matematika atau presentasi Ms. Power Point. 

  



BAB III. PRAKTIK PENGAJARAN MIKRO 

 

A. Karakteristik Pelaksanaan Pengajaran Mikro 

Konsep pengajaran mikro dilandasi oleh pokok-pokok pikiran, yaitu 

Pengajaran yang nyata, artinya pengajaran di laksanakan tidak dalam bentuk 

sebenarnya, tetapi berbentuk mini dengan karakteristik sebagai berikut :  

1. Peserta berkisar antara 5 – 10 orang  

2. Waktu mengajar terbatas sekitar 10-15 menit  

3. Komponen mengajar dikembangkan terbatas 

4. Latihan terpusat pada keterampilan mengajar. 

5. Mempergunakan informasi dan pengetahuan tentang tingkat belajar  

6. Pemberian umpan balik terhadap kemampuan guru / calon guru.  

7. Pengontrolan secara ketat terhadap lingkungan latihan yang di 

selenggarakan dalam laboratorium micro teaching. 

8. Pengadaan low-threat-situation untuk memudahkan calon guru mengajari 

keterampilan mengajar. 

9. Penyediaan low-risk-situation yang memungkinkan mahasiswa calon guru 

berpartisipasi aktif dalam pengajaran. 

10. Penyediaan kesempatan latihan ulang dan pengaturan distribusi latihan 

dalam jangka waktu tertentu. 

 

B. Time Schedule Perkuliahan 

Secara umum, pelaksanaan perkuliahan micro teaching dilaksanakan 

dengan urutan sebagai berikut: 1) Pembukaan oleh dosen pengampu, 2) kegiatan 

latihan mengajar oleh mahasiswa, 3) evaluasi dan diskusi secara kolaboratif dari 

dosen dan mahasiswa, dan 4) penutupan oleh dosen.  

Latihan keterampilan dasar mengajar ini dapat dimodifikasi sendiri oleh 

masing-masing dosen sesuai dengan kebutuhan. Modifikasi disini dimaksudkan 

dosen dapat memadukan keterampilan dasar yang satu dengan yang lain. 



Misalnya: keterampilan bertanya dipadukan dengan keterampilan memberikan 

penguatan, Keterampilan menjelaskan dipadukan dengan keterampilan 

menggunakan media, dan sebagainya.  

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perkuliahan maka 

perlu disusun jadwal perkuliahan sesuai dengan keterampilan dasar yang perlu 

dikuasai oleh mahasiswa sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Time schedule perkuliahan 

Pert 
ke- 

Keterampilan Dasar 
Mengajar 

Jumlah 
mahasiswa 
praktik 

Waktu 
(menit) 

Alat 
evaluasi 

1 Pengantar dosen  
1. Penjelasan perkuliahan 

mikro 
2. Kontrak kuliah 
3. Penjelasan tugas praktik 

pembelajaran 

- 100 - 

2 Membuka pembelajaran 15 @ 5 Lamp 2 & 7 

3-5 Keterampilan Menjelaskan 5 @15 Lamp 3 & 7 

6-7 Keterampilan bertanya dan 
membuat memberikan 
penguatan 

8 @ 10 Lamp 4, 5, & 
7 

8-9 Keterampilan mengadakan 
variasi 

8 @ 10 Lamp 6 & 7 

10-11 Keterampilan Menggunakan 
Media 

8 @ 10 Lamp 8 & 7 

12 Keterampilan menutup 
pembelajaran 

15 @ 5 Lamp 9 & 7 

Catatan: 

1. Semua mahasiswa harus membuat RPP sebelum praktik mengajar. 

2. Semua mahasiswa harus mempersiapkan alat evaluasi yang dibagikan 

kepada dosen dan semua mahasiswa. 

3. Kegiatan penguasaan kelas include ke dalam semua keterampilan 

mengajar yang dipraktikkan oleh mahasiswa. 

4. Penilaian terhadap kompetensi kepribadian dapat dilakukan secara 

situasional, artinya dapat dilakukan pada setiap latihan atau pada akhir 

perkuliahan. 





BAB IV. PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO 

 

A. Pengertian 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menanalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan  hasil prestasi belajar 

mahasiswa setelah melaksanakan kegiatan perkuliahan yang direncanakan. 

Penilaian harus bersifat informatif, artinya harus mampu memberikan penjelasan 

mengenai profil seperti apa yang melekat pada seseorang yang dinilai setelah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Penilaian juga harus bersifat korektif, 

artinya harus memberikan penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihan yang 

ada pada seseorang yang dinilai sebagai bahan perbaikan.  

 

B. Tujuan Penilaian 

Penilaian hasil belajar pengajaran mikro bertujuan untuk hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Menentukan tingkat ketercapaian kompetensi dasar keterampilan mengajar 

mahasiswa. 

2. Menilai peningkatan dan perkembangan mahasiswa mengenai penguasaan 

kompetensi dasar keterampilan mengajar. 

3. Sebagai bahan diagnosis kesulitan belajar mahasiswa dalam menguasai 

kompetensi dasar keterampilan mengajar. 

4. Mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi keterampilan dasar 

mengajar. 

5. Sebagai bahan evaluasi dosen untuk mengembangkan penyajian perkuliahan 

pengajaran mikro menjadi lebih baik lagi. 

6. Memberi informasi kepada UPT Magang untuk penempatan magang 

mahasiswa. 

 

 



C. Prinsip Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan prinsip penilaian sebagai berikut: 

1. Valid 

Penilaian harus memberikan informasi yang sahih mengenai kemampuan 

penguasaan kompetensi dasar keterampilan mengajar mahasiswa. Untuk 

menjaga kevalidan, penilaian dilakukan secara bersamaan oleh dosen dan 

teman sejawat dengan menggunakan instrumen yang telah disusun 

sebelumnya. 

2. Mendidik 

Penilaian bersifat memberikan masukan positif mengenai kekurangan dan 

kelebihan mahasiswa dalam penguasaan kompetensi dasar keterampilan 

mengajar. 

3. Adil  

Penilaian dilakukan dengan sebenar-benarnya tidak boleh dilakukan 

dengan tendensi tertentu atau tidak membeda-bedakan mahasiswa 

sehingga dapat diarahkan pada penilaian yang bersifat objektif. 

4. Terbuka 

Penilaian dilakukan secara terbuka. Mahasiswa berhak menanyakan 

berbagai hal atas hasil penilaian yang dilakukan terhadap dirinya atas 

dasar prinsip tabayun (konfirmasi). 

5. Korektif 

Penilaian memberikan masukan atas kelebihan dan kekurangan untuk 

perbaikan. 

6. Bermakna 

Penilaian hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat dan 

dapat ditindak lanjuti baik oleh dosen maupun mahasiswa. 

 

 

 



D. Komponen Penilaian 

Penialian pengajaran mikro mencakup beberapa komponen penilaian 

sebagai berikut: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

2. Proses praktik pengajaran mikro. 

3. Sikap/ kepribadian (attitude). 

4. Ketekunan dan kesungguhan. 

 

E. Teknik Penilaian 

Penilaian pengajaran mikro dilakukan secara kolektif oleh dosen dan 

mahasiswa atas dasar praktik pengajaran mikro yang telah dilaksanakan oleh 

mahasiswa. Penilaian dilaksanakan dengan mengunakan instrumen yang telah 

dipersiapkan oleh mahasiswa praktikan. Penialian dilaksanakan sepanjang waktu 

tanp ada ada waktu khusus untuk ujian. Diakhir perkuliahan, semua berkas 

penilaian dikumpulkan secara portofolio untuk mendapat penilaian secara 

menyeluruh. 

 

F. Kriteria Keberhasilan 

Keberhasilan perkuliahan pengajaran mikro yang telah ditempuh 

mahasiswa ditentukan sebagai berikut. 

1. Mahasiswa berhak memperoleh nilai apabila telah mengikuti 75% dari 

keseluruhan pertemuan kuliah. 

2. Mahasiswa berhak memperoleh nilai apabila telah mengikuti  semua 

praktik keterampilan dasar mengajar.  

3. Nilai akhir didasarkan pada kriteria sebagai berikut. 
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LAMPIRAN 
  



Lampiran 1 

LEMBAR PENILAIAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

 

Nama  : _____________________________ 

NIM  : _____________________________ 

Hari/ Tanggal : _____________________________ 

 

Petunjuk 

1. Berilah skor 1 – 4 untuk setiap indikator yang tampak pada praktikan. 

2. Berikan masukan perbaikan pada tempat yang tersedia. 

No Komponen 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Keramahan      

2 Kreativitas     

3 Ketenangan dan kepercayaan diri     

4 Kesopanan dalam tutur kata     

5 Kesopanan dalam berpenampilan     

6 Kelancaran dalam komunikasi     

7 Kematangan dan kedewasaan     

     
           

  
     

 

 Catatan 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Purworejo, ________________20 

Penilai 

 

 

(__________________) 

  



Lampiran 2 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MEMBUKA PELAJARAN 

 

Nama  : _____________________________ 

NIM  : _____________________________ 

Hari/ Tanggal : _____________________________ 

 

Petunjuk 

1. Berilah skor 1 – 4 untuk setiap indikator yang tampak pada praktikan. 

2. Berikan masukan perbaikan pada tempat yang tersedia. 

No Komponen 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Menarik perhatian 

a. Kreativitas menyajikan masalah 

b. Mengaitkan dengan kondisi nyata 

    

2 Memotivasi 

a. Memancing keingintahuan 

b. Memancing antusiasme 

    

3 Mengadakan apersepsi  

a. Mengaitkan pengetahuan baru dengan 

sebelumnya 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

c. Menjelaskan cakupan materi 

    

     
           

  
     

 

 Catatan 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Purworejo, ________________20 

Penilai 

 

 

 

(__________________) 



Lampiran 3 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENJELASKAN MATERI 

 

Nama  : _____________________________ 

NIM  : _____________________________ 

Hari/ Tanggal : _____________________________ 

 

Petunjuk 

1. Berilah skor 1 – 4 untuk setiap indikator yang tampak pada praktikan. 

2. Berikan masukan perbaikan pada tempat yang tersedia. 

No Komponen 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Penguasaan materi.     

2 Kejelasan penyampaian materi.     

3 Penggunaan vokal dan intonasi bahasa yang 

jelas dan variatif. 

    

4 Penggunaan bahasa yang baik dan benar     

     
           

  
     

 

 Catatan 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Purworejo, ________________20 

Penilai 

 

 

 

(__________________) 

  



Lampiran 4 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN BERTANYA 

 

Nama  : _____________________________ 

NIM  : _____________________________ 

Hari/ Tanggal : _____________________________ 

 

Petunjuk 

1. Berilah skor 1 – 4 untuk setiap indikator yang tampak pada praktikan. 

2. Berikan masukan perbaikan pada tempat yang tersedia. 

No Komponen 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Pertanyaan diajukan secara jelas.     

2 Pertanyaan memancing pendapat atau keaktifan 

siswa. 

    

3 Pemberian kesempatan yang sama.     

4 Pemberian waktu untuk berpikir.     

5 Meningkatkan tingkat kognitif siswa melalui 

pertanyaan. 

    

6 Memunculkan interaksi.     

     
           

  
     

 

  

Catatan 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Purworejo, ________________20 
Penilai 
 
 
 
(__________________) 



Lampiran 5 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MEMBERIKAN PENGUATAN 

 

Nama  : _____________________________ 

NIM  : _____________________________ 

Hari/ Tanggal : _____________________________ 

 

Petunjuk 

1. Berilah skor 1 – 4 untuk setiap indikator yang tampak pada praktikan. 

2. Berikan masukan perbaikan pada tempat yang tersedia. 

No Komponen 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Penguatan secara verbal.     

2 Penguatan melalui gestur/ gerak tubuh.     

3 Penguatan berupa simbol atau benda     

     
           

  
     

 

  

Catatan 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Purworejo, ________________20 
Penilai 
 
 
 
(__________________) 

 

  



Lampiran 6 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI 

 

Nama  : _____________________________ 

NIM  : _____________________________ 

Hari/ Tanggal : _____________________________ 

 

Petunjuk 

1. Berilah skor 1 – 4 untuk setiap indikator yang tampak pada praktikan. 

2. Berikan masukan perbaikan pada tempat yang tersedia. 

No Komponen 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Variasi dalam gaya mengajar: suara, pemusatan 

perhatian, kesenyapan, intonasi suara, mimik 

wajah, perubahan gerak/ posisi tubuh, kontak 

mata. 

    

2 Variasi dalam pemanfaatan media dan sumber 

belajar yang ada. 

    

3 Variasi dalam pola interaksi guru dengan siswa.     

     
           

  
     

 

  

Catatan 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Purworejo, ________________20 
Penilai 
 
 
 
(__________________) 

  



Lampiran 7 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS 

 

Nama  : _____________________________ 

NIM  : _____________________________ 

Hari/ Tanggal : _____________________________ 

 

Petunjuk 

1. Berilah skor 1 – 4 untuk setiap indikator yang tampak pada praktikan. 

2. Berikan masukan perbaikan pada tempat yang tersedia. 

No Komponen 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Menciptakan kondisi yang optimal untuk 
belajar. 

a. Tanggap terhadap kondisi kelas. 
b. Membagi perhatian kepada seluruh kelas. 
c. Mendorong tanggung jawab dan rasa 

memiliki terhadap lingkungan belajar. 
d. Mengembalikan fokus/ perhatian siswa 

terhadap materi 

    

2 Tanggap terhadap gangguan 
a. Memberikan teguran jika diperlukan. 
b. Memecahkan masalah gangguan yang 

ada. 
c. Membuat keputusan yang tepat 

terhadap gangguan yang ada. 

    

     
           

 
     

 

  

Catatan 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Purworejo, ________________20 

Penilai 

 

(__________________) 



Lampiran 8 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENGGUNAKAN MEDIA 

 

Nama  : _____________________________ 

NIM  : _____________________________ 

Hari/ Tanggal : _____________________________ 

 

Petunjuk 

3. Berilah skor 1 – 4 untuk setiap indikator yang tampak pada praktikan. 

4. Berikan masukan perbaikan pada tempat yang tersedia. 

No Komponen 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Memilih dan menerapkan media belajar sesuai 

dengan materi. 

    

2 Kemahiran dalam menggunakan dan 

menerapkan media untuk menyampaikan 

materi. 

    

3 Mengembangkan media secara mandiri atau 

menggunakan yang sudah ada. 

    

     
           

  
     

 

  

Catatan 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Purworejo, ________________20 
Penilai 
 
 
 
(__________________) 

  



Lampiran 9 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENUTUP PELAJARAN 

 

Nama  : _____________________________ 

NIM  : _____________________________ 

Hari/ Tanggal : _____________________________ 

 

Petunjuk 

1. Berilah skor 1 – 4 untuk setiap indikator yang tampak pada praktikan. 

2. Berikan masukan perbaikan pada tempat yang tersedia. 

No Komponen 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Meninjau kembali materi yang telah 

disampaikan 

    

2 Membuat evaluasi kegiatn pembelajaran     

3 Membuat kesimpulan     

4 Memberikan tugas yang sesuai 

 

    

     
           

  
     

 

 Catatan 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Purworejo, ________________20 

Penilai 

 

 

 

(__________________) 


