
 1 

 

 

BUKU PEDOMAN 

PROGRAM MICRO-TEACHING 

PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEKOLAH TINGGI ISLAM AL-MUKMIN STIM) SURAKARTA 

Alamat : Parangkesit, Ngruki, Cemani Sukoharjo, Jawa Tengah 

www.stimsurakarta.ac.id 

Email : almukmin.stim@yahoo.com 

Telp: (0271) 7882023, Fax: (0271) 717429 



 2 

KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahim 

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah 

dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga Buku Pedoman Program Micro-Teaching 

ini dapat diselesaikan. Buku pedoman ini memberikan dasar dan arah pijakan bagi 

pelaksanaan kegiatan Program Micro-Teaching di Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

STIM terutama bagi mahasiswa, team-teaching dan pengelola program team-teaching .  

 

Kegiatan Micro-Teaching di STIM wajib diikuti oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Arab. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa terhadap 

medan kependidikan sebagai wahana untuk menerapkan pengalaman teoritis yang telah 

diperolah mahasiswa sekaligus memantapkan kompetensi keguruan mahasiswa 

khususnya untuk program kualifikasi.  

 

Prodi PBA STIM sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan dan sekaligus 

mencetak calon tenaga kependidikan bidang Bahasa Arab telah berupaya untuk 

membentuk lulusannya menjadi calon pendidik yang profesional. Kemampuan ini diukur 

dari sejauh mana para lulusan memiliki kompetensi kependidikan, baik kompetensi 

pedagogik, profesional, kepribadian maupun sosial. Oleh karena itu, Program Micro-

Teaching merupakan salah satu program yang sangat signifikan dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut.  

 

Kegiatan Micro-Teaching bertujuan melatih mahasiswa untuk mempraktikkan teori-teori 

dalam skala terbatas (simulasi pembelajaran) dengan peer group dari mahasiswa sejawat, 

sebagai bekal bagi mahasiswa untuk memasuki tahap Praktik Pengalaman Lapangan 

yakni praktik kependidikan dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya.  

 

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka kehadiran Buku Pedoman Program 

Micro-Teaching ini dipandang sangat perlu. Buku ini berisi petunjuk pelaksanaan 

kegiatan Micro-Teaching di PBA STIM dan dijadikan pegangan bagi mahasiswa, team-

teaching dan pengelola program team-teaching. Diharapkan dengan hadirnya buku 

pedoman ini dapat mengantarkan pelaksanaan kegiatan Micro-Teaching dapat berjalan 

efektif, efisien dan sukses. Amin  

 

Surakarta, Juli 2013 

Ketua STIM Surakarta, 

 

 

Drs. H. Noor Hadi, M.Ag., M. Pd. 
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 BAB I 

PROGRAM MICRO-TEACHING 
A. Pendahuluan 

Kegiatan pembelajaran dalam proses pendidikan merupakan kegiatan yang paling 

pokok. Hal ni menunjukkan bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan 

banyak bergantung kepada bagaimana pembelajaran dirancang dan dijalankan. 

Sedangkan proses dan hasil pembelajaran sebagian besar ditentukan oleh peranan dan 

kompetensi guru. 

 

Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif 

dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada 

tingkat optimal. Bahkan menurut Mohammad Uzer Usman (2000: 9) peranan dan 

kompetensi guru dalam pembelajaran meliputi banyak hal, yaitu guru sebagai 

pengajar, pengelola kelas, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, 

partisipan,ekspeditor, perencana, demonstrator, supervisor, motivator, dan konselor. 

 

Prodi Pendidikan Bahasa Arab sebagai program studi yang mengembangkan program 

keguruan mempunyai tugas sebagai “pencetak” calon-calon guru profesional. Dalam 

menjalankan tugasnya Prodi PBA STIM menyelenggarakan pendidikan akademik dan 

vokasional, pendidikan akademik diarahkan pada pembentukan bidang akademik di 

bidang kependidikan, sedangkan pendidikan vokasional diarahkan untuk membentuk 

calon pendidik yang terampil di bidang keguruan.  

 

Selanjutnya, untuk menguji ketepatan teori-teori kependidikan dan untuk 

memberikanpengalaman yang mendalam, maka seluruh mahasiswa Prodi PBA STIM 

diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah Microteaching. Pengalaman belajar 

mengajar yang diperoleh mahasiswa melalui pengajaran microteacjing diharapkan 

dapat membantu dan memudahkan mahasiswa dalam kegiatan mengajar yang 

sesungguhnya. Oleh karena itu, mata kuliah microteaching menjadi persyaratan untuk 

dapat mengikuti mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 

 

B. Asumsi Dasar 

Untuk dapat memahami microteaching atau pembelajaran mikro, dikemukakan 

beberapa asumsi dasar yaitu: 

1. Pada umumnya guru tidak dilahirkan tetapi dibentuk terlebih dahulu (most teacher 

are not born, but are build). 

2. Keberhasilan seseorang menguasai hal-hal yang lebih kompleks ditentukan oleh 

keberhasilannya menguasai hal-hal yang lebih sederhana sifatnya. Dengan 

terlebih dahulu menguasai berbagai ketrampilan dasar mengajar, maka akan dapat 

dilaksanakan kegiatan mengajar secara keseluruhan yang bersifat kompleks. 

3. Dengan menyederhanakan situasi latihan maka perhatian dapat dilakukan 

sepenuhnya kepada pembinaan keterampilan tertentu yang merupakan komponen 

kegiatan mengajar. 

4. Dalam latihan-latihan yang sangat terbatas, calon guru lebih mudah mengontrol 

tingkah lakunya jika dibandingkan dengan mengajar secara global yang bersifat 

kompleks. 
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5. Dengan penyederhanaan situasi latihan, diharapkan akan memudahkan observasi 

yang lebih sistematis, obyektif serta pencatatan yang lebih teliti. Hasil dari 

observasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai balikan bagi calon guru (feed 

back) tentang kekurangan yang dilakukan dan segera diketahui yang selanjutnya 

akan diperbaiki pada kesempatan latihan berikutnya. 

 

C. Landasan Penyelenggaraan Program Microteaching 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Progam 

Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan. 

 

D. Pengelola Program Microteaching 

Pelatihan atau pembelajaran microteaching dikelola oleh Team-Teaching PBA STIM 

yang pelaksanaanya dilakukan oleh masing-masing dosen pembimbing yang berada 

di lingkungan PBA STIM 

 

E. Deskripsi Tugas 

1. Team Teaching Microteaching PBA STIM 

Team Teaching Microteaching PBA STIM bertugas: 

a. Menyusun tahapan, alur dan silaby micro-teaching. 

b. Memberikan penjelasan kepada peserta pembelajaran mikro tentang arti, 

peranan, tujuan dari pembelajaran mikro (bila dibutuhkan); 

c. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa bimbingannya tentang tatalaksana 

pembelajaran mikro; 

d. Membimbing mahasiswa dalam membuat persiapan mengajar/Satuan 

pelajaran yang dimikrokan; 

e. Membimbing latihan keterampilan mengajar; 

f. Mengevaluasi hasil latihan mahasiswa.Menyediakan fasilitas pembelajaran 

mikro sesuai dengan batas kemampuan yang ada di PBA STIM;  

g. Menyusun kelompok mahasiswa micro-teaching. 

h. Memantau pelaksanaan pengajaran micro-teaching; 

i. Mengevaluasi pelaksanaan micro-teaching; 

j. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan ujian microteaching; 

k. Menyerahkan nilai hasil akhir ujian microteaching. 

 

2. Peserta Kuliah Microteaching 

Peserta kuliah microteaching adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Arab STIM semester VI (enam). Adapun tugas mahasiswa 

sebagai peserta kuliah microteaching adalah sebagai berikut: 

a. Mempelajari buku pedoman micro-teaching; 
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b. Mengikuti orientasi; 

c. Membuat program RPP; 

d. Menyiapkan alat peraga; 

e. Peer teaching berfungsi sebagai siswa; 

f. Mengikuti seluruh kegiatan kuliah microteaching sesuai jadwal; 

g. Berpakaian dan bertindak sebagai guru yang ideal; 

h. Mahasiswa yang tidak hadir tiga kali dianggap gagal. 
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BAB II 

PEMBELAJARAN MIKRO 

 

A. Pengertian Micro-teaching 

Micro-teaching berasal dari dua kata yaitu micro yang berarti kecil, terbatas, sempit 

dan teaching berarti mengajar. Jadi, Microteaching berarti suatu kegiatan mengajar 

yang dilakukan dengan cara menyederhanakan atau segalanya dikecilkan. Maka, 

dengan memperkecil jumlah siswa, waktu, bahan mengajar dan membatasi 

keterampilan mengajar tertentu, akan dapat diidentifikasi berbagai keunggulan dan 

kelemahan pada diri calon guru secara akurat. 

 

Micro-teaching atau pembelajaran mikro, dijelaskan oleh para ahli dengan berbagai 

pengertian. Di antaranya adalah Mc. Laughlin dan Moulton (1975) yang menjelaskan 

bahwa pembelajaran mikro pada intinya adalah suatu pendekatan atau model 

pembelajaran untuk melatih penampilan/ keterampilan mengajar guru melalui bagian 

demi bagian dari setiap keterampilan dasar mengajar tersebut, yang dilakukan secara 

terkontrol dan berkelanjutan dalam situasi pembelajaran.  

 

Sedangkan A. Perlberg (1984) menjelaskan bahwa pembelajaran mikro pada dasarnya 

adalah sebuah laboratorium untuk lebih menyederhanakan proses latihan kegiatan 

belajar mengajar/pembelajaran. Sementara itu Sugeng Paranto (1980) menjelaskan 

bahwa pembelajaran mikro merupakan salah satu cara latihan praktek mengajar yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar yang di "mikro" kan untuk membentuk, 

mengembangkan keterampilan mengajar. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, pembelajaran mikro pada intinya adalah 

penyederhanaan pembelajaran. Karena penyederhanaan, maka tentu saja tidak semua 

keterampilan mengajar dipraktikkan dalam satu waktu, akan tetapi keterampilan 

mengajar dipraktikkan bagian demi bagian. Seperti keterampilan membuka pelajaran 

berdiri sendiri, demikian juga pada latihan berikutnya difokuskan pada keterampilan 

menjelaskan dan sebagainya. 

 

Berikut ini beberapa hal fundamental berkaitan dengan karakteristik pembelajaran 

mikro. Di antara karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Microteaching is a real teaching ; Pembelajaran mikro adalah kegiatan mengajar 

yang sebenarnya (real teaching), akan tetapi dilaksanakan bukan pada kelas yang 

sebenarnya, melainkan dalam suatu kelas, laboratorium atau tempat khusus yang 

dirancang untuk pembelajaran mikro.  

2. Microteaching lessons the complexities of normal classroom teaching. Sesuai 

dengan namanya micro, latihan mengajar dilakukan secara mikro atau 

disederhanakan. Penyederhanaan ini dilakukan dalam setiap unsur atau komponen 

pembelajaran. 

3. Microteaching focuses on training for the accomplishment of specific tasks. 

Latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro hanya 

difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik, sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh setiap yang berlatih atau atas dasar saran yang diberikan 
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oleh pihak supervisor. Fokus keterampilan tersebut bisa berupa keterampilan 

membuka pelajaran saja, maka keterampilan lainnya tidak menjadi fokus latihan, 

dan sebagainya. 

4. Micro teaching allows for the increased control of practice. Pembelajaran mikro 

diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang 

dilatihkan. Kontrol yang ketat, cermat dan komprehensif relatif lebih mudah 

dilakukan dalam pembelajaran mikro, karena setiap peserta yang berlatih hanya 

memfokuskan diri pada keterampilan tertentu saja. 

5. Micro teaching greatly expands teh normal knowledge of results or feedback 

dimension in teaching. Pembelajaran mikro diharapkan dapat memperluas 

wawasan dan pemahaman yang terkait dengan pembelajaran, karena pihak-pihak 

yang berkepentingan dan juga terlibat di dalamnya mendapatkan masukan dari 

pihak lainnya. Jika dibuat perbandingan dengan pembelajaran biasa atau yang 

sesungguhnya, maka perbedaannya dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut 

ini: 

No Pembelajaran Biasa Pembelajaran Mikro 

 

1 Waktu pembelajaran antara 35 s.d 40 

menit 

Waktu hanya 10 s.d 15 menit 

2 Jumlah siswa antara 30 s.d 35 Jumlah siswa 5 s.d 10 teman sejawat 

3 Materi pembelajaran luas Materi pembelajaran terbatas 

4 Keterampilan mengajar 

terintegrasi 

Keterampilan mengajar 

terisolisasi 

 

B. Tujuan Pembelajaran Mikro 

Secara umum, pembelajaran mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

pembelajaran atau kemampuan professional mahasiswa calon guru dalam berbagai 

keterampilan yang spesifik. Melalui pembelajaran mikro, mahasiswa calon guru dapat 

berlatih berbagai keterampilan mengajar dalam keadaan terkontrol untuk 

meningkatkan kompetensinya. 

 

Secara khusus, setelah mengikuti pembelajaran mikro mahasiswa calon guru 

diharapkan: 

1. Dapat menganalisis tingkah laku mengajar kawan-kawannya dan dirinya sendiri. 

2. Dapat melaksanakan keterampilan khusus dalam mengajar. 

3. Dapat mempraktekkan berbagai teknik mengajar dengan benar dan tepat. 

4. Dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif dan efesien. 

5. Dapat bersikap profesional keguruan. 

 

C. Keterkaitan Program Microteaching dengan PPL 

Pembelajaran micro bukan pengganti praktik lapangan, melainkan 

bagian dan Program Pengalaman Lapangan yang berusaha untuk 

menimbulkan, mengembangkan serta membina keterampilanketerampilan tertentu 

dari calon-calon guru dalam menghadapi kelas. Dengan perkataan lain, bahwa latihan 

praktik mengajar tidak berhenti ketika telah dikuasainya komponen-komponen 

keterampilan mengajar melalui microteaching, akan tetapi perlu diteruskan sehingga 
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mahasiswa calon guru dapat mempraktikkan kemampuan mengajarnya secara 

komprehensip dalam real class-room teaching. 

 

D. Materi Kuliah Microteaching 

Materi pokok yang akan diajarkan oleh dosen pengasuh kepada mahasiswa peserta 

microteaching adalah sebagai berikut: 

1. Pengenalan komponen-komponen kurikulum dan silabus 

2. Penyusunan desain pembelajaran secara lengkap 

3. Pembahasan desain pembelajaran 

4. Simulasi mengajar; mempraktikkan keterampilan mengajar (di dalam ruangan 

kelas) 

5. Praktik mengajar (microteaching) 

 

E. Strategi Pembelajaran Micro 

Pembelajaran micro dititikberatkan pada penugasan, diskusi, tanya jawab dan 

penyusunan desain pembelajaran. Kemudian dilanjutkan kepada praktik pengajaran, 

baik di ruang kelas maupun di ruang microteaching. 

 

F. Penilaian 

Penilaian (evaluasi) dilakukan melalui kemampuan mahasiswa dalam menyusun 

desain pembelajaran, pengamatan terhadap kemampuan mahasiswa dalam 

menerapkan keterampilan mengajar pada saat praktik mengajar berlangsung di kelas 

atau di microteaching dengan blanko penilaian yang telah disediakan, keseriusan 

dalam mengikuti perkuliahan dan prosentase kehadiran (presensi). 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran Mikro 

 

1. Langkah Pertama 

Sebelum mahasiswa calon guru diperkenalkan dengan microteaching beserta aspek-

aspeknya, lebih dahulu mereka dikirim ke sekolah-sekolah untuk: 

1) Mengadakan observasi tentang proses/interaksi belajar mengajar; 

2) Hasil observasi dibawa ke kampus untuk diadakan diskusi seperlunya; 

3) Diperkenalkan dengan segala sesuatunya yang berkenaan dengan microteaching. 

Bila pada bagian 1) dan 2) tidak memungkinkan untuk dilakukan mahasiswa 

mengingat pertimbangan berbagai hal, maka sebagai penggantinya, dosen pengasuh 

microteaching memberikan pemantapan dan arahan-arahan yang ada kaitannya 

dengan tugas-tugas guru di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan guru 

dalam pembelajaran. 

 

2. Langkah kedua 

Setelah mahasiswa calon guru mendapatkan “introduksi” tentang microteaching, 

selanjutnya para mahasiswa dibimbing untuk mengenal komponen-komponen 

kurikulum dan silabus, serta menyusun desain perangkat pembelajaran. 
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3. Langkah ketiga 

Langkah berikutnya adalah para mahasiswa calon guru ditugasi untuk mempelajari 

berbagai komponen keterampilan mengajar yang telah diisolasikan lewat model-

model mengajar. 

 

4. Langkah keempat 

Tugas selanjutnya bagi mahasiswa calon guru ialah merencanakan/membuat 

persiapan tertulis microteaching dalam berbagai bentuk keterampilan yang 

diisolasikan, misalnya: 

• Keterampilan dalam set induction and closure; 

• Keterampilan dalam stimulus variation (variasi stimulus); 

• Keterampilan dalam questioning (keterampilan bertanya); dan lain-lain. 

 

5. Langkah kelima 

1) Pada tahapan ini masing-masing kelompok melakukan praktik microteaching 

dalam bentuk peer-teaching, yaitu mempraktikkan apa yang telah mereka 

persiapkan secara tertulis (pada langkah ke-3). Yang disebut peer-teaching di sini 

ialah mengajar teman sejawatnya/seangkatan yang bertindak sebagai siswa. 

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 

5-8 orang berperan sebagai siswa; 

1 orang berperan sebagai guru; 

2 orang berperan sebagai observer. 

2) Ketika praktik microteaching berlangsung, hendaknya dosen senantiasa 

mengontrol apakah semuanya sudah berjalan pada jalur yang semestinya (on the 

right track); 

3). Pada saat microteaching berlangsung, di samping observasi oleh dosen 

pembimbing dengan mempergunakan panduan observasi, seiring dengan itu 

diadakan perekaman (ATR/VTR atau perekam lain) sesuai dengan kebutuhan dan 

fasilitas yang tersedia; 

 

6. Langkah keenam 

1) Apabila ketika praktik micro-teaching dilakukan dengan perekaman,maka 

pada langkah ke 5 ini hendaknya dilakukan pemutaran kembali (play back) 

dari rekaman itu, sehingga calon guru dapat mengobservasi dirinya sendiri; 

2) Sesudah itu, mahasiswa calon guru diminta pendapatnya tentang 

praktik/latihannya tadi, dan dengan pertanyaan-pertanyaan dari dosen 

pembimbing serta pendapat-pendapat dari calon dan teman-temannya yang 

ikut bertindak sebagai observer, lakukanlah diskusi untuk menganalisa latihan 

tadi; 

3) Pada akhir diskusi harus dicapai kesepakatan antara calon guru dengan dosen 

pembimbing tentang segi-segi yang telah memuaskan dan segi-segi yang 

belum memuaskan, hal ini sangat penting sebagai balikan yang segera harus 

diperbaiki apabila diadakan praktik ulang (re-teach); 

4) Apabila praktik ulang tidak memungkinkan karena adanya rasa jenuh yang 

dirasakan praktikan atau hal yang lain, maka sebagai solusinya adalah melalui 
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pemberian tugas-tugas atau memberi kesimpulan dari kelebihan dan 

kekurangannya. 

 

7. Langkah ketuju 

Langkah ini menyerupai pada langkah ke 4, 5 dan 6, yakni perencanaan kembali, 

praktik ulang dan perekaman/observasi serta diskusi. Langkah ini dilakukan bila 

dianggap terdapat hal-hal yang segera harus diperbaiki. Terdapat pula 

kemungkinan bahwa langkah-langkah ini ditangguhkan pada kesempatan 

berikutnya atau cukup dengan memberikan catatan-catatan kesimpulan dari hasil 

penampilannya.  

 

Yang diperlukan dalam microteaching adalah adanya umpan-balik. Agar umpan-

balik tersebut bersifat objektif, maka diperlukan alat-alat pencatat yang bersifat 

akurat, misalnya ATR (audio-tape-recorder) ataupun VTR (vedeo-tape-recorder), 

dan bisa juga alat perekam lain. Penggunaan tersebut menuntut pengaturan tempat 

duduk yang khusus,agar dalam pengaturan peralatan tersebut tidak mengganggu 

siswa dan guru yang sedang terlibat dalam interaksi belajar-mengajar. 

 

Gambar 2. 

Langkah Pembelajaran Mikro 

 

Step 1 Pengenalan Konsep Pengajaran Mikro 

Step 2 Pengenalan Komponen Kurikulum dan Silabus 

Step 3 Mempelajari Komponen Keterampilan Mengajar 

Step 4 Mempersiapkan Perangkat Pembelajaran 

Step 5 Pelaksanaan Praktik Mengajar 

Step 6 Pengamatan/ Perekaman 

Step 7 Diskusi / Umpan Balik 

Step 8 Mengulang praktik mengajar 
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BAB III 

KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR 

 

Pendapat yang menyatakan bahwa mengajar adalah proses menyampaikan atau 

meneruskan pengetahuan sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Kini, mengajar lebih 

sering dimaknai sebagai perbuatan yang kompleks, yaitu penggunaan secara integratif 

sejumlah keterampilan untuk menyampaikan pesan. Pengintegrasian keterampilan-

keterampilan yang dimaksud dilandasi oleh seperangkat teori dan diarahkan pleh 

suatuwawasan. 

 

Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran pembelajaran menurut 

Saud (2009: 55) antara lain: 1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran; 2) 

keterampilan menjelaskan; 3) keterampilan bertanya; 4) keterampilan memberi 

penguatan; 5) keterampilan menggunakan media pembelajaran; 6) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil 7) keterampilan mengelola kelas; 8) keterampilan 

mengadakan variasi; dan 9) keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. 

 

A. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

1. Keterampilan Membuka Pelajaran 

Komponen pertama dalam mengajar adalah keterampilan membuka pelajaran. 

Dalam keterampilan membuka pelajaran guru harus memberikan pengantar atau 

pengarahan terhadap materi yang akan diajarkan pada siswa agar siap mental dan 

tertarik untuk mengikutinya. Keterampilan membuka pelajaran dalam istilah lain 

dikenal dengan set induction, yang artinya usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam kegiatan pembelajaran urituk menciptakan prakondisi bagi siswa 

agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, 

sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan 

belajar. Dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa dapat terpusat pada hal-hal 

yang akan atau sedang dipelajari.  

 

Keterampilan membuka pelajaran merupakan kunci dan seluruh pembelajaran 

yang harus dilaluinya. Sebab jika seorang guru pada awal pembelajaran tidak 

mampu menarik perhatian siswa, maka proses tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai dengan baik. Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan oleh 

guru pada awal pelajaran, tetapi juga pada setiap awal kegiatan inti pelajaran. ini 

dapat dilakukan dengan cara mengemukakan tujuan yang akan dicapai, menarik 

perhatian siswa, memberi acuan, mengingatkan kembali pelajaran yang lalu dan 

menghubungkan dengan bahan yang akan diajarkan (appersepsi). 

 

2. Keterampilan Menutup Pelajaran 

Menutup pelajaran (clossure) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam 

mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengemukakan kembali pokok-pokok 

pelajaran. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar pendidikan 

menyatakan bahwa kemajuan hasil belajar paling besar terjadi pada akhir 

pelajaran dengan cara memberikan suatu ringkasan pokok-pokok materi yang 
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sudah dibicarakan. Kegiatan menutup pelajaran dilakukan bukan di akhir jam 

pelajaran, akan tetapi pada setiap akhir pokok pembahasan selama satu jam 

pelajaran. Inti kegiatan menutup pelajaran adalah: 

a. Merangkum atau meringkas inti pokok pelajaran. 

b. Mengonsolidasikan perhatian siswa pada masalah pokok pembahasan agar 

informasi yang diterimanya dapat membangkitkan minat dan kemampuannya 

terhadap pelajaran selanjutnya. 

c. Memberikan tindak lanjut berupa saran-saran serta ajakan agar materi yang 

baru dipelajari. 

 

B. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran ialah penyajian informasi secara 

lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara 

satu dengan yang lainnya. Ciri utama keterampilan penjelasan yaitu penyampaian 

informasi yang terencana dengan baik, disajikan dengan benar, serta urutan yang 

cocok. Memberikan penjelasan merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

perbuatan guru. Ada beberapa alasan mengapa keterampilan menjelaskan perlu 

dikuasai guru dalam pembelajaran, antara lain: 

1. Pada umumnya interaksi komunikasi lisan di dalam kelas didominasi oleh 

guru. 

2. Sebagian besar kegiatan guru adalah informasi. Untuk itu efektivitas 

pembicaraan perlu ditingkatkan. 

3. Materi yang ada dalam buku sering kurang dipahami siswa, sehingga perlu 

penjelasan lebih lanjut dari guru. 

4. Informasi yang diperoleh siswa agak terbatas. Komponen-komponen yang 

harus diperhatikan dalam memberikan penjelasan adalah: 

a. Merencanakan pesan yang disampaikan. 

b. Menggunakan contoh-contoh 

c. Memberikan penjelasan yang paling penting 

d. Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang belum 

dipahami. 

 

T. Gilarso juga menyebutkan bahwa komponen penjelasan itu terkait dengan 

orientasi, bahasa yang sederhana, contoh yang banyak dan relevan, memiliki 

struktur yang jelas, bervariasi dalam menjelaskan, latihan dan umpan balik. 

Tujuan akhir dalam keterampilan memberi penjelasan adalah guru tidak hanya 

mengajarkan pengetahuan tentang sesuatu, tetapi sekaligus melatih siswa dalam 

proses dan teknik berpikir. Isi penjelasan terkait dengan perencanaan dan 

pelaksanaan. Menurut Wardani (1984) bahwa prinsip-prinsip penjelasan antara 

lain: 

1. Penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir. 

2. Penjelasan harus relevan dengan tujuan. 

3. Guru dapat memberi penjelasan bila ada pertanyaan siswa atau dirancang guru 

sebelumnya. 

4. Penjelasan itu materinya harus bermakna bagi siswa. 

5. Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. 
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C. Keterampilan Bertanya 

Pertanyaan yang dirumuskan dan digunakan dengan tepat akan menjadi alat 

komunikasi yang ampuh antara guru dan siswa. Oleh sebab itu, guru harus menguasai 

berbagai teknik bertanya dan guru juga harus mendengarkan dengan sungguh-

sungguh apa yang dikemukakan oleh siswa, serta memberikan tanggapan yang positif 

terhadap siswa. Penguasaan teknik bertanya merupakan suatu penunjang agar siswa 

belajar dengan aktif. 

Teknik dasar bertanya dilakukan dalam pembelajaran antara lain: 

1. Pertanyaan yang diajukan harus jelas dan langsung diajukan kepada semua siswa, 

dan berikan waktu secukupnya untuk berpikir menjawabnya. 

2. Mencegah jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. 

3. Mempersilahkan siswa untuk menjawab. 

4. Memotivasi siswa agar mendengarkan jawaban. 

 

Sedangkan jenis-jenis pertanyaan menurut tujuannya antara lain: 

1. Pertanyaan permintaan (copliance question) pertanyaan harapan agar siswa 

mematuhi perintah. 

2. Pertanyaan retoris (rhetorical question), menghendaki jawaban guru. 

3. Pertanyaan mengarahkan (prompting question) pertanyaan yang diajukan untuk 

mengarahkan siswa dalam proses berpikir. 

5. Pertanyaan menggali (probing question) pertanyaan lanjutan yang akan 

mendorong siswa untuk lebih mendalami jawabannya. 

6. Pertanyaan menurut Taksonomi Bloom (kognitif, afektif, dan psikomotor). 

7. Pertanyaan menurut luas dan sempitnya sasaran. 

 

D. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons, apakah bersifat verbal yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, 

yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (feed back) bagi si 

penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu dorongan ataupun koreksi. Atau 

penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulang kembali tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut 

dimaksudkan untuk mengganjar atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat 

berprestasi dalam interaksi pembelajaran. 

 

Menurut Saud (2009: 64), tujuan keterampilan memberi penguatan yaitu: 

1. Meningkatkan perhatian siswa pada pelajaran 

2. Meningkatkan motivasi belajar siswa 

3. Memudahkan siswa untuk belajar 

4. Mengeliminir tingkah laku siswa yang negatif dan membina tingkah laku positif 

siswa. 

 

Jadi, Intisari arti dari penguatan adalah respons terhadap suatu tingkah laku positif 

yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

Penguatan tidak boleh dianggap sepele dan sembarangan, tetapi harus mendapat 
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perhatian serius. Asril (2010:78) mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam menggunakan keterampilan penguatan antara lain: 

1. Hindari komentar negatif, jika siswa tidak mampu menjawab pertanyaan, jangan 

dibentak atau dihina. 

1. Kehangatan, artinya perlihatkan dalam gerakan, mimik, suara serta anggukan 

yang serius. 

2. Kesungguhan, dilaksanakan dengan serius tidak basa-basi. 

3. Bermakna, jika guru bertanya dan siswa menjawab, maka guru harus menjawab 

seperti “bagus”, “tepat”. 

5. Perlu ada variasi, seperti anggukan, senyum, sentuhan, ucapan, atau gerakan 

tangan. 

 

Sedangkan jenis keterampilan penguatan secara garis besar di bagi menjadi dua jenis, 

yaitu: 

1. Penguatan verbal 

Penguatan verbal biasanya diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, 

penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Misalnya: “pintar sekali”, “bagus”, 

“betul”, “seratus untuk Budi”. 

2. Penguatan non verbal 

Penguatan ini meliputi beberapa hal, seperti: 

a. Penguatan berupa gerakan mimik dan badan, misalnya: acungan jempol, 

senyuman, kerut kening, wajah cerah. 

b. Penguatan dengan cara mendekati, misalnya: guru duduk dekat siswa, berdiri 

di samping siswa, berjalan di sisi siswa. 

c. Penguatan dengan kegiatan menyenangkan. Dalam hal ini guru dapat 

menggunakan kegiatan-kegiatan yang disenangi oleh siswa sebagai 

penguatan. Misalnya, apabila siswa dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik, maka dia dapat diminta untuk membantu teman lainnya. 

d. Penguatan berupa simbol dan benda, misalnya dengan kartu bergambar 

lencana, bintang dari plastik, dan sebagainya. 

e. Penguatan tak penuh, yang diberikan apabila siswa memberi jawabannya 

sebagian yang benar. Dalam hal ini guru tidak boleh langsung menyalahkan 

siswa, tetapi sebaiknya memberikan penguatan tidak penuh, misalnya “ya, 

jawabanmu sudah baik, tetapi masih dapat disempurnakan” sehingga siswa 

tersebut mengetahui bahwa jawabannya tidak seluruhnya salah, dan ia 

mendapat dorongan untuk menyempurnakannya. 

 

E. Keterampilan Menggunakan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara 

dalam pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Adapun tujuan keterampilan menggunakan media pembelajaran, 

antara lain: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera 

3. Memperlancar jalannya pembelajaran 

4. Menimbulkan kegairahan belajar 
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5. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan 

lingkungan dan kenyataan 

6. Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

 

Sedangkan jenis-jenis media pembelajaran, yaitu: 

1. Media visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang 

mempunyai sifat dapat dilihat oleh siswa, seperti peta. 

2. Media audio, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang 

mempunyai sifat dapat didengarkan oleh siswa, seperti radio. 

3. Media audio visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam 

pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat dan didengar oleh siswa, seperti 

TV Edukasi. 

Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan siswa, 

menurut Sanjaya (2008: 173-174) ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan, di 

antaranya: 

1. Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Media tidak digunakan sebagai alat hiburan, atau tidak 

semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru menyampaikan materi, 

akan tetapi benar-benar untuk membantu siswa belajar sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 

2. Media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Setiap 

materi pelajaran memiliki ciri khas dan kompleksitas. Media yang akan 

digunakan harus sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran. Contohnya 

untuk membelajarkan siswa memahami pertumbuhan jumlah pendidik di 

Indonesia, maka guru perlu mempersiapkan semacam grafik yang mencerminkan 

pertumbuhan itu. 

3. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. 

Siswa yang memiliki kemampuan mendengar yang kurang baik, akan sulit 

memahami pelajaran manakala digunakan media yang bersifat auditif. Demikian 

juga sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan penglihatan yang kurang, akan 

sulit menangkap bahan pembelajaran yang disajikan melalui media visual. Setiap 

siswa memiliki kemampuan dan gaya yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu 

memerhatikan setiap kemampuan dan gaya tersebut. 

4. Media yang akan digunakan harus memerhatikan efektivitas dan efisien. Media 

yang memerlukan peralatan yang mahal belum tentu efektif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Demikian juga media yang sangat sederhana belum tentu tidak 

memiliki nilai. Setiap media yang dirancang guru perlu memerhatikan efektivitas 

pengunaannya. 

5. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam 

mengoperasikannya. Sering media yang kompleks terutama mediamedia mutakhir 

seperti media komputer, LCD, dan media elektronik lainnya memerlukan 

kemampuan khusus dalam mengoperasikannya. Media secanggih apa pun tidak 

akan bisa menolong tanpa kemampuan teknis mengoperasikannya. Oleh karena 

itu, sebaiknya guru mempelajari dahulu bagaimana mengoperasikan dan 

memanfaatkan media yang akan digunakan. Hal ini perlu ditekankan, sebab sering 
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guru melakukan kesalahan-kesalahan yang prinsip dalam menggunakan media 

pembelajaran yang pada akhirnya penggunaan media bukan menambah 

kemudahan siswa belajar, malah sebaliknya mempersulit siswa belajar. 

 

F. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Membimbing diskusi kelompok berarti suatu proses yang teratur 

dengan melibatkan kelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang 

optimal dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman mengambil keputusan. 

Dalam diskusi kelompok kecil, siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di 

bawah pembinaan guru atau temannya untuk berbagai informasi, pemecahan masalah 

atau pengambilan keputusan, dilaksanakan dalam suasana terbuka. Tidak semua guru 

mampu melakukan diskusi dalam pembelajaran, justru itu perlu latihan. 

 

Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil, 

antara lain: 

1. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Kegiatannya antara 

lain: merumuskan tujuan dan topik yang akan didiskusikan, mengemukakan 

masalah, catat kesalahan yang manyimpang dari tujuan. 

2. Memperluas masalah, intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas, 

menjelaskan gagasan siswa dengan memberikan informasi yang jelas. 

3. Menganalisis pendapat siswa, antara lain menganalisis alasan yang dikemukakan 

memiliki dasar yang kuat, memperjelas hal-hal yang telah disepakati. 

4. Meluruskan alur berpikir siswa, mencakup mengajukan beberapa pertanyaan 

menantang siswa untuk berpikir, memberikan contoh-contoh verbal, memberikan 

waktu untuk berpikir, dan memberi dukungan terhadap pendapat siswa yang 

penuh perhatian. 

5. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi, terkait dengan 

memancing semangat berpikir siswa, memberikan kesempatan kepada yang 

belum berbicara, mengatur jalannya sidang diskusi, dan mengomentari pendapat 

yang dikemukakan. 

6. Menutup diskusi, kegiatannya dengan membuat rangkuman hasil diskusi, 

menindaklanjuti hasil diskusi, dan menilai hasil diskusi. 

 

Sedangkan hal-hal yang perlu dihindarkan selama diskusi kelompok kecil adalah: 

1. Guru mendominasi diskusi 

2. Membiarkan siswa memonopoli diskusi 

3. Membiarkan penyimpanan diskusi 

4. Membiarkan siswa tidak bertanya 

5. Tidak memperjelas dan mendukung alur berpikir siswa yang salah 

6. Gagal mengakhiri diskusi secara efektif. 

 

G. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi ganguan dalam 

pembelajaran. Jadi, pengelolaan kelas merupakan kegiatan-kegiatan untuk 

menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya 
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pembelajaran. Misalnya penghentian tingkah laku siswa yang menyelewengkan 

perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh 

siswa, penetapan norma kelompok yang produktif.  

 

Oleh karena itu, Zainal Asril (2010: 74) membedakan keterampilan mengelola kelas 

menjadi dua, yaitu: 

1. Keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar 

yang optimal, dengan cara: 

a. Menunjukkan sikap yang tanggap: melalui perbuatan sikap tanggap ini siswa 

merasakan bahwa “guru hadir bersama mereka” dan “tahu apa yang mereka 

perbuat”. Kesan ini dapat ditunjukkan dengan cara memandang kelas secara 

seksama, gerak mendekati, memberikan pertanyaan, dan memberi reaksi 

terhadap gangguan serta kekacauan siswa. 

b. Membagi perhatian: pengelolaan kelas yang efektif ditandai dengan 

pembagian perhatian yang efektif pula. Perbuatan membagi perhatian dapat 

dikerjakan secara visual dan verbal. Memusatkan perhatian kelompok: 

perbuatan ini penting untuk mempertahankan perhatian siswa dari waktu ke 

waktu dan dapat dilaksanakan dengan cara menyiagakan siswa serta menuntut 

tanggung jawab siswa. 

c. Memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. 

d. Menegur: teguran verbal yang efektif harus memenuhi persyaratan  sebagai 

berikut: 1) tegas, jelas tertuju kepada siswa yang mengganggu dan tingkah 

laku yang harus dihentikan; 2) menghindari peringatan yang kasar atau yang 

mengandung penghinaan; 3) menghindari ocehan berkepanjangan. 

e. Memberi penguatan: pemberian penguatan dapat dilakukan kepada siswa yang 

suka mengganggu jika pada suatu saat tertangkap melakukan perbuatan yang 

positif. Dapat pula kepada siswa yang bertingkah laku yang wajar. 

2. Keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. 

Keterampilan ini berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang 

berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal.  

 

Selanjutnya, Zainal Asril (2010: 75) juga mengemukakan beberapa strategi yang 

dapat digunakan oleh guru dalam mengelola kelas, yaitu: 

1. Memodifikasi tingkah laku 

Ada beberapa langkah yang dapat digunakan utuk memodifikasi tingkah laku, 

yaitu: a) merinci tingkah laku yang menimbulkan gangguan b) memilih norma 

yang realistis untuk tingkah laku yang menjadi tujuan dalam program remedial; c) 

bekerja sama dengan rekan atau konselor; d) memilih tingkah laku yang akan 

diperbaiki; dan e) memariasikan pola penguatan yang tersedia misalnya dengan 

cara meningkatkan tingkah laku yang diinginkan dengan teknik tertentu, misalnya 

penghapusan penguatan memberi hukuman, membatalkan kesempatan, dan 

mengurangi hak. 

2. Mengelola kelompok 

Pendekatan pemecahan masalah kelompok dapat dikerjakan oleh guru sebagai 

salah satu alternatif dalam mengatasi masalah-masalah pengelolaan kelas. 



 19 

Keterampilan yang diperlukan antara lain: memperlancar tugas dan memelihara 

kegiatan kelompok. 

 

3. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah 

Seperangkat cara yang dapat dikerjakan adalah: (1) pengabaian yang 

direncanakan; (2) campur tangan dengan isyarat; (3) mengawasi dari dekat; (4) 

menguasai perasaan yang mendasari terjadinya satu perbuatan yang negatif; (5) 

mengungkap perasaan siswa; (6) memindahkan masalah yang bersifat 

mengganggu; (7) menyusun kembali rencana belajar; (8) menghilangkan 

ketegangan dengan humor; (9) Memindahkan penyebab gangguan; (10) 

pengekangan fisik; dan (11) pengasingan.  

 

Beberapa kekeliruan yang perlu dihindari dalam mempraktikkan keterampilan 

mengelola kelas adalah: 

1. Campur tangan yang berlebihan: perbuatan ini ditandai dengan komentar verbal 

guru yang berkelebihan, yang “memaksakan dirinya masuk” atau mencampuri 

secara tidak dikehendaki dalam kegiatan siswa. 

2. Kesenyapan perbuatan yang ditunjukkan dengan terhentinya tingkah laku guru 

dalam melengkapi suatu instruksi, sehingga penyajiannya menjadi terhenti untuk 

beberapa saat, hal ini dapat membuyarkan konsentrasi siswa. 

3. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Kekeliruan ini timbul bila guru 

memulai sesuatu aktivitas tanpa mengakhiri secara tuntas aktivitas sebelumnya. 

Dapat pula dia menghentikan kegiatan yang pertama dan memulai kegiatan yang 

berikutnya, kemudian kembali lagi kepada kegiatan pertama. 

4. Penyimpangan: Penyimpangan terjadi karena guru sedemikian asyik 

membicarakan suatu kegiatan yang keluar dari tujuan pelajaran. 

5. Bertele-tele: Kesalahan ini terjadi karena guru: seringkali mengulang-ulang hal 

tertentu, memperpanjang keterangan, mengubah sesuatu teguran yang sederhana 

menjadi ocehan yang berkepanjangan. 

6. Pengulangan penjelasan yang tidak perlu: Kekeliruan ini ditandai oleh kegiatan 

guru yang membagi petunjuk secara terpisah dalam setiap kelompok, yang 

sebenarnya petunjuk tersebut dapat diberikan secara klasikal. 

 

Melihat sedemikian kompleksnya keterampilan mengelola kelas,maka penguasaan 

atau pemahaman komponen keterampilan, maka penggunaannya harus dikerjakan dan 

dilatihkan secara intensif. Kondisi pembelajaran yang optimal dapat tercapai jika guru 

mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam 

suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran juga hubungan 

interpersonal yang baik antara guru dan siswa, serta siswa dengan siswa merupakan 

syarat keberhasilan pengelolaan kelas. 

 

Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses 

belajar mengajar yang efektif. Menurut Ahmad Sabri (2010: 87-88) ada beberapa 

prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas, yaitu: 
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1. Kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan antusias guru dapat memudahkan 

terciptanya iklim kelas yang menyenangkan yang merupakan salah satu syarat 

bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. 

2. Tantangan. Penggunaan kata-kata atau bahan yang menantang akan meningkatkan 

gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah 

laku yang menyimpang. 

3. Bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi pembelajaran yang 

bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan 

menghindari kejenuhan. 

4. Keluwesan. Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya 

dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan 

iklim belajar mengajar yang efektif. 

5. Penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, di dalam mengajar dan 

mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari 

pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. 

6. Penanamkan disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa 

merupakan tujuan akhir dan pengelolaan kelas, untuk itu guru harus selalu 

mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri 

hendaknya menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksaan 

tanggung jawab. 

 

H. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Kejenuhan atau kebosanan yang dialami dalam kegiatan pembelajaran sering terjadi. 

Ditambah lagi kondisi ruangan tidak nyaman, performance guru kurang menyejukkan 

hati siswa, materi yang diajarkan kurang menarik. Dengan memperbaiki gaya 

mengajar saja belum dapat mengatasi persoalan yang terjadi. Namun, dengan 

bervariasinya pembelajaran diharapkan akan dapat membawa cakrawala kecerahan 

bagi siswa dalam pembelajaran. 

 

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi 

pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam 

pembelajaran siswa senantiasa menujukan ketekunan dan penuh partisipasi. Inti 

tujuan pembelajaran variasi adalah untuk menumbuhkembangkan perhatian dan minat 

siswa agar belajar lebih baik. Sedangkan manfaat keterampilan variasi dalam 

pembelajaran adalah: 

1. Menumbuhkan perhatian siswa 

2. Melibatkan siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. 

3. Dengan bervariasinya cara guru menyampaikan pembelajaran, maka akan 

membentuk sikap positif bagi siswa terhadap guru. 

4. Melayani keinginan dan pola belajar para siswa yang berbeda-beda. 

Beberapa variasi guru dalam pembelajaran yang perlu diketahui adalah sebagai 

berikut: 

1. Keterampilan variasi dalam mengajar erat kaitannya dengan profesional lainnya, 

antara lain penguasaan berbagai macam metode dan keterampilan mengajukan 

pertanyaan. 

2. Keterampilan variasi sebelumnya direncanakan dan disusun dalam SP. 
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3. Keterampilan variasi sangat dianjurkan, akan tetapi harus wajar dan luwes sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Keterampilan variasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran terbagi kepada tiga 

kelompok besar antara lain; variasi dalam gaya guru mengajar, variasi dalam pola 

interaksi guru dengan siswa, dan variasi dalam menggunakan media dan alat-alat 

pembelajaran. 

 

1. Variasi dalam gaya guru mengajar 

Variasi dalam gaya guru yang profesional harus hidup dan antusias (teacher 

liveliness) menarik minat belajar siswa. Bisa dilakukan dengan suara dan isyarat-

isyarat non verbal seperti pandangan mata, ekspresi roman muka, gerak gerik 

tangan, badan. Selain itu, syarat-syarat lain yang dikenal sebagai extra-verbal, 

yaitu informasi warna dan bunyi-bunyian. Guru diharapkan mampu memodifikasi 

variasi, melalui: 

a. Penggunaan variasi suara (teacher voice): variasi suara adalah perubahan suara 

keras menjadi lembut, dan tinggi menjadi rendah,dan cepat menjadi lambat, 

dan gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada 

kata-kata tertentu. 

b. Pemusatan perhatian siswa (focusing): memusatkan perhatian siswa pada hal-

hal yang dianggap dapat dilakukan oleh guru. Misalnya dengan perkataan 

“Perhatikan ini baik-baik”, atau “Nah, ini penting sekali”, atau “perhatikan 

dengan baik, ini agak sukar dimengerti”. 

c. Kesenyapan atau kebisuan guru (teacher silence): adanya kesenyapan, 

kebisuan, atau “selingan diam’ yang tiba-tiba dan sengaja selagi guru 

menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian 

siswa. Perubahan stimulasi dari adanya suara kepada keadaan tenang atau 

senyap, atau dan adanya kesibukan atau kegiatan, lalu dihentikan akan dapat 

menarik perhatian karena siswa ingin tahu apa yang terjadi. 

d. Mengadakan kontak pandang dan gerak (eye contact and movement): bila guru 

sedang bicara atau berinteraksi dengan siswa, sebaiknya pandangan 

menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata siswa-siswa untuk 

menunjukkan adanya hubungan yang intim dengan mereka. Kontak pandang 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan untuk mengetahui 

perhatian atau pemahaman siswa. 

e. Gerakan badan mimik: variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan 

gerak badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya 

untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti pesan dan pesan lisan 

yang dimaksudkan. Ekspresi wajah misalnya tersenyum, mengerutkan dahi, 

cemberut,menaikkan alis mata, untuk menunjukkan kagum, tercengang, atau 

heran. Gerakan kepala dapat dilakukan dengan bermacam-macam, misalnya 

menganggukkan, menggeleng, mengangkat atau merendahkan kepala untuk 

menunjukkan setuju atau sebaliknya. Jadi dapat digunakan untuk 

menunjukkan ukuran, jarak arah ataupun menjentik untuk menarik perhatian. 

f. Pergantian posisi guru di dalam kelas dan gerak guru (teacher inovoment): 

pergantian posisi guru di dalam kelas dapat digunakan untuk 
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mempertahankann perhatian siswa. Terutama sekali bagi calon guru dalam 

nenyajikan pelajaran di dalam kelas, biasakan bergerak bebas, tidak kikuk 

atau kaku, dan hindari tingkah laku negatif. 

2. Variasi dalam pola interaksi guru dengan siswa 

Pola interaksi guru dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran sangat beraneka 

ragam coraknya, mulai dari kegiatan yang didominasikan oleh guru sampai 

kegiatan sendiri yang dilakukan oleh siswa. Hal ini bergantung pada keterampilan 

guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Penggunaan pola interaksi ini 

dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejemuan, serta untuk 

menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 

3. Variasi dalam menggunakan media dan alat-alat pembelajaran 

Pergantian penggunaan jenis media yang satu kepada jenis yang lain 

mengharuskan siswa menyesuaikan alat indera sehingga dapat mempertinggi 

perhatiannya, karena setiap siswa mempunyai perbedaan kemampuan dalam 

menggunakan alat inderanya. Penggunaan alat yang multi media dan relevan 

dengan tujuan pengajaran dapat meningkatkan hasil belajar sehingga lebih 

bermakna 

dan tahan lama. 

 

Adapun variasi penggunaan alat antara lain adalah: 

a. Variasi alat atau bahan yang dapat dilihat (visual aids): alat atau media yang 

termasuk ke dalam jenis ini ialah yang dapat dilihat, antara lain grafik, bagan, 

poster, diorama, spesimen, gambar, film, dan slide. 

b. Variasi atau bahan yang dapat didengar (auditif aids) suara guru teimasuk kedalam 

media komunikasi yang utama di dalam kelas. Rekaman suara, suara radio, 

musik, deklamasi puisi, sosiodrama, telephone dapat dipakai sebagai penggunaan 

indera dengar yang divariasikan dengan indera lainnya. 

c. Variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan (motorik) 

penggunaan yang termasuk ke dalam jenis ini akan dapat menarik perhatian siswa 

dan dapat melibatkan siswa dalam membentuk dan memperagakan kegiatannya, 

baik secara perseorangan atau pun secara kelompok. Yang termasuk kedalam hal 

ini misalnya mode, spesiemen, patung, topeng, dan boneka, dapat digunakan oleh 

anak diraba, diperagakan, atau dimanipulasikan. 

d. Variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat, dan diraba (audio visual aids) 

penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang paling tinggi karena melibatkan 

semua indera yang kita miliki. 

 

Hal ini sangat dianjurkan dalam pembelajaran. Media yang termasuk AVA ini, 

misalnya film, televisi, slide projector yang diiringi penjelasan guru, tentu saja 

penggunaannya disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang hendak dicapai. 

 

I. Keterampilan Mengajar Perorangan dan Kelompok Kecil 

Secara fisik bentuk pembelajaran ini ialah bila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru 

terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan perseorangan. Hal 

ini tidak berarti bahwa guru hanya menghadapi satu kelompok atau seorang siswa 
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saja sepanjang waktu belajar. Guru menghadapi banyak siswa yang terdiri dari 

beberapa kelompok.  

 

Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan 

perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lehih akrab antara 

guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Adakala siswa lebih mudah 

belajar dari temannya sendiri, ada pula siswa lebih mudah belajar karena harus 

mengajar atau melatih temannya sendiri. Dalam hal ini pengajaran kelompok kecil 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pengajaran ini memungkinkan siswa belajar 

lebih aktif, memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar, berkembangnya daya 

kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa, serta dapat memenuhi kebutuhan siswa 

secara optimal. 

 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kombinasi pengajaran klasikal, kelompok kecil 

dan perseorangan memberikan peluang yang besar bagi tercapainya tujuan 

pengajaran. Dengan demikian, penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan merupakan satu kebutuhan yang esensial bagi setiap calon guru dan 

guru profesional. Beberapa komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perseorangan, yaitu: 

1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

Salah satu prinsip pengajaran kelompok kecil dan perseorangan adalah terjadinya 

hubungan yang akrab dan sehat antara guru dengan siswa maupun siswa dengan 

siswa. Hal ini dapat terwujud bila guru memiliki keterampilan berkomunikasi 

secara pribadi yang dapat diciptakan antara lain dengan: 

• Menunjukkan kehangatan terhadap kebutuhan siswa baik dalam kelompok kecil 

perorangan. 

• Mendengarkan secara simpati ide-ide yang dikemukan oleh siswa memberikan 

respon positif terhadap buah pikiran siswa. 

• Membangun hubungan saling mempercayai 

• Menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa 

• Menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan terbuka 

• Berusaha mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman penuh pemahaman 

dan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya 

2. Keterampilan mengorganisasi 

Selama kegiatan kelompok kecil atau perseorangan berlangsung guru berperan 

sebagai organisator yang mengatur dan memonitor kegiatan dari awal sampai 

akhir. Dalam hal ini guru memerlukan keterampilan sebagai berikut: 

• Memberikan orientasi umum tentang tujuan dan tugas yang akan dilakukan 

• Memariasikan kegiatan yang mencakup penyelidikan ruangan, peralatan, dan 

cara melaksanakannya. 

• Membentuk kelompok yang tepat. 

• Mengkoordinasikan kegiatan. 

• Membagi perhatian kepada berbagai tugas dan kebuhan siswa. 

• Mengakhiri kegiatan dengan laporan hasil yang dicapai oleh siswa.  

3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 
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Keterampilan ini memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa 

mengalami frustasi. Hal ini dapat dicapai bila guru memiliki keterampilan berikut: 

• Memberikan penguasaan yang merupakan dorongan yang penting bagi siswa 

untuk maju. 

• Mengembangkan supervisi proses awal; yakni sikap tanggap guru terhadap 

siswa baik individu maupun kelompok yang memungkinkan guru mengetahui 

apakah sesuatu berjalan lancar sesuai dengan yang di harapkan. 

• Mengadakan supervisi proses lanjut yang memusatkan perhatian pada 

penekanan dan pemberian bantuan ketika kegiatan berlangsung. 

• Mengadakan supervisi pemanduan yang memusatkan perhatian pada penilaian 

pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

penyiapan rangkuman dan pemantapan sehingga siswa saling belajar dan 

memperoleh wawasan yang menyeluruh. ini dilakukan dengan mendatangi 

kelompok dan menilai kemajuannya, serta menyiapkan mereka untuk mengikuti 

kegiatan akhir dengan cara yang efektif. Untuk maksud ini caranya ialah dengan 

mengingatkan siswa bahwa waktu yang masih tersisa untuk menyelesaikan 

tugas, misalnya “waktu tinggal 15 menit lagi, pukul 10.15 semua kelompok 

harus sudah siap dengan laporannya. 

4. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Tugas guru yang utama adalah membantu siswa melakukan kegiatan, baik 

secara perorangan maupun secara kelompok. Untuk itu guru harus mampu 

membuat perencanaan kegiatan pembelajaran yang tepat bagi setiap siswa dan 

kelompok serta mampu melaksanakannya. Untuk membuat perencanaan yang 

tepat, guru dituntut mampu mendiagnosis kemampuan akademis siswa, 

memahami gaya pembelajaran, minat siswa, dan sebagainya. Berdasarkan hasil 

diagnosis tersebut guru diharapkan mampu menetapkan kondisi dan tuntunan 

belajar berupa belajar mandiri, paket kegiatan belajar dengan tutor sejawat, 

simulasi dan sebagainya yang semuanya memandu siswa untuk menghayati 

pengalaman bekerja sama atau bekerja dengan pengarahan sendiri.  

Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini 

mencakup: 

• Membantu siswa menetapkan tujuan pelajaran dan menstimulasi siswa 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

• Merencanakan kegiatan-kegiatan belajar bersama siswa yang mencakup 

kriteria keberhasilan, langkah-langkah kerja, waktu, serta kondisi belajar. 

• Bertindak atau berperan sebagai penasehat bagi siswa bila diperlukan. 

• Membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Ini berarti 

memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri yang 

merupakan kerja sama guru dengan siswa dalam situasi pendidikan yang 

manusiawi. 
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BAB IV 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan pembelajaran mata 

pelajaran per-unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP 

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau 

lebih kompetensi dasar yang diterapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam 

silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berisi garis-garis besar yang akan 

dikerjakan oleh guru dan peserta didik selama pembelajaran, baik untuk satu kali 

pertemuan maupun untuk beberapa kali pertemuan. Berdasarkan RPP inilah seorang 

guru diharapkan bisa menerapkan pembelajaran secara terprogram. Karena itu, RPP 

harus mempunyai daya terap (aplicable) yang tinggi. Tanpa perencanaan yang 

matang, mustahil target pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Pada sisi lain, 

melalui RPP pun dapat diketahui kadar kemampuan guru dalam menjalankan 

profesinya.  

 

Berdasarkan Permendiknas No.41/2007 tentang Standar Proses, disebutkan bahwa: 

1. Perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, estándar kompetensi 

(SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

2. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 

dalam upaya mencapai kompetensi dasar (KD).  

3. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap 

dan sistematis. 

 

B. Langkah-Langkah Penyusunan RPP 

Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara minimal harus 

memenuhi beberapa komponen yang terdiri dari identitas, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, 

dan penilaian. Setiap komponen tersebut mempunyai arah pengembangan masing-

masing, namun semuanya merupakan satu kesatuan.  

 

Secara hierarkis langkah-langkah pokok penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Mencantumkan Identitas 

Identitas pada RPP terdiri dari: 

• Nama Sekolah 

• Mata Pelajaran 

• Kelas/Semester 

• Standar Kompetensi 

• Kompetensi Dasar 

• Indikator 

• Alokasi Waktu 
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Catatan: 

1. RPP disusun untuk satu Kompetensi Dasar. 

2. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator dikutip dari silabus 

yang disusun oleh satuan pendidikan. 

3. Indikator dirumuskan menggunakan kerja operasional yang terukur dan atau 

dapat diobservasi. 

4. Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi 

5. dasar yang bersangkutan, yang dinyatakan dalam jam pelajaran dan 

banyaknya pertemuan (contoh: 2 x 45 menit). Oleh karena itu, waktu untuk 

mencapai suatu kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam satu atau 

beberapa kali pertemuan bergantung pada karakteristik kompetensi dasarnya. 

2. Merumuskan Tujuan pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang 

ditargetkan/dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. 

Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang 

dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat 

terdiri atas sebuah tujuan atau beberapa tujuan. 

3. Menentukan Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi 

pokok yang ada dalam silabus. 

4. Memilih Metode pembelajaran 

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan 

sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik 

pendekatan dan/atau strategi yang dipilih. 

5. Kegiatan Pembelajaran 

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar dalam kegiatan pembelajaran harus 

dicantumkan langkah-langkah kegiatan dalam setiap pertemuan. Pada dasarnya, 

langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara 

sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

c. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, 

penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 
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6. Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang 

dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, 

lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara 

lebih operasional. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referens, 

dalam RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman 

yang diacu. 

 

7. Penilaian 

Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang 

dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk 

matrik horisontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis 

uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik 

penilaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad Rohani, (2004), Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta.  

Ahmad Sabri, (2010), Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, Jakarta: Ciputat Press. 

Dariyanto, (1981), Petunjuk Praktik Mengajar, Bandung: Bina Karya. 

E. Mulyasa, (2008), Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, Bandung: Remaja Rosda Karya. 

Haryanto, (2000), Perencanaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta. Kasful Anwar Us dan 

Hendra Harmi, (2011), Perencanaan Sistem Pembelajaran KTSP, Jakarta: 

Alfabeta. 

Martinis Yamin, (2007), Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, Jakarta: Gaung 

Persada Press. 

Mohammad Uzer Usman, (2000), Menjadi Guru Profesional, Bandung: Remaja Rosda 

Karya. 

Oemar Hamalik, (2006), Pendidikan Guru; Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, 

Jakarta: Bumi Aksara. 

-------------------, (2008), Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara. 

Sardiman AM, (2007), Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, (2006), Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: 

Rineka Cipta. 

T. Gilarso, dkk., (1986), Program Pengalaman Lapangan, Yogyakarta: Andi Offset. 

Udin Saefudin Saud, (2009), Pengembangan Profesi Guru, Bandung: Alfabeta. 

Wina Sanjaya, (2008), Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan, Jakarta: 

Kencana. 

Zainal Asril, (2010), Miroteaching; Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan, 

Jakarta: RajaGrafindo Persada. 



 29 

Lampiran 1. Format Penilaian Pembelajaran Micro 
 

Nama Mahasiswa : ………………………………….. 

NIM : ………………………………….. 

Jurusan : ………………………………….. 

Mata Pelajaran : ………………………………….. 

Pokok Bahasan : ………………………………….. 

Hari / Tanggal : ………………………………….. 

 

No. Komponen  Aspek yang dinilai  Nilai 

1 Keterampilan mendesain 

Pembelajaran (RPP) 

Kemampuan mencermati dan 

merumuskan, SK, KD, indikator, tujuan, 

materi, metode, kegiatan pembelajaran, 

sumber dan penilaian 

 

2 Keterampilan membuka 

pelajaran 

Menarik perhatian siswa, menggunakan 

alat bantu,  pola interaksi yang bervariasi, 

memberikan motivasi, kehangatan, 

mengemukakan ide, memberikan acuan, 

mengingatkan kembali pelajaran yang lalu 

dan menghubungkannya dengan pelajaran 

yang baru sesuai dengan RPP 

 

3 Keterampilan menguasai 

dan menjelaskan materi 

Penguasaan bahan materi tanpa melihat 

buku pelajaran dan menyajikan informasi 

lisan disampaikan secara sistematis, 

menjelaskan pesan materi secara terencana 

 

 

4 Keterampilan pemakaian 

metode/ pendekatan dan 

strategi pembelajaran 

Memakai metode dan strategi relevan  

dengan materi pembelajaran 

 

 

5 Keterampilan penggunaan 

media pembelajaran 

Menyiapkan dan menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan materi 

 

6 Keterampilan bertanya 

dan menjawab 

Pertanyaan permintaan, retoris, 

mengarahkan, menggali, pertanyaan 

taksonomi Bloom, teknik bertanya sempit, 

pertanyaan luas, kejelasan dan kaitan 

pertanyaan, arah pertanyaan menyeluruh, 

menjawab dengan teliti dan tepat 

 

7 Keterampilan mengelola 

kelas 

Menciptakan situasi PAIKEM 

(pembelajaran aktif, kreatif,efektif, dan 

menyenangkan) 

 

8 Performance 

(Penampilan) 

Kepantasan berpakaian, tampilan fisik, 

tingkat percaya diri dan kesiapan mental 

untuk mengajar 

 

9 Ketepatan penggunaan 

bahasa 

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

atau bahasa yang dimengerti, mudah 

dipahami siswa 
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10 Volume suara Tekanan dan nada suara selama 

pembelajaran 

 

11 Keterampilan 

menyimpulkan dan 

mengevaluasi 

Menyimpulkan dan melakukan penilaian 

di akhir pembelajaran 

 

12 Keterampilan mengakhiri/ 

menutup pelajaran 

Meninjau kembali, membuat ringkasan, 

dan membaca 

hamdalah 

 

 

Jumlah  

Nilai rata-rata  

 

 

Jumlah 

Nilai Rata-rata  :          Nilai Rata-rata  

12 

Skala Penilaian: 70 – 100  

80 > = A 

75 – 79,9 = B + 

70 – 74,9 = B 

 

Surakarta,................20 

Dosen Evaluator, 

 

 

 

 

____________________ 

NIP/NIY.....................
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Lampiran 2. Format Tanggapan Pengamat 

 

Nama Penyaji : ……………………  SK : ……………………………… 

Mat. Pel : …………………………...  KD : …………………………….. 

Semester/Jur : ……………………  Indikator : ……………………….. 

 

No. Aspek yang dinilai Baik Cukup Kurang Komentar 

1 Keterampilan mendesain 

Pembelajaran (RPP) 
    

2 Keterampilan membuka 

pelajaran 
    

3 Keterampilan menguasai 

dan menjelaskan materi 
    

4 Keterampilan pemakaian 

metode/ pendekatan dan 

strategi pembelajaran 

    

5 Keterampilan penggunaan 

media pembelajaran 
    

6 Keterampilan bertanya 

dan menjawab 
    

7 Keterampilan mengelola 

kelas 
    

8 Performance 

(Penampilan) 
    

9 Ketepatan penggunaan 

bahasa 
    

10 Volume suara     

11 Keterampilan 

menyimpulkan dan 

mengevaluasi 

    

12 Keterampilan mengakhiri/ 

menutup pelajaran 
    

 

Catatan: Memberi tanda checklist (V) pada kolom dan memberikan komentar dan saran 

terhadap penampilan teman anda yang sedang praktik. 

 

Surakarta,................20.. 

Pengamat, 

 

 

( ………………………….. ) 

 


