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KELAS “MICRO TEACHING” 

 

I. PENGERTIAN  

Pembelajaran “Micro Teaching” diartikan sebagai suatu proses 

pembelajaran yang didesain dalam ukuran mikro/kecil yang memuat 

seluruh aspek dalam pembelajan, kecuali aspeknya saja yang diperkecil. 

 

II. TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN “MICRO TEACHING” 

Tujuan umum pembelajaran micro teaching adalah mempersiapkan 

mahasiswa calon guru dengan berbagai ketrampilan mengajar sehingga 

mereka dapat menyusun dan melaksanakan pembelajaran dengan efektif 

dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

III. TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN “MICRO TEACHING” 

1. Calon guru mampu mempersiapkan suatu proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien 

2. Calon guru dapat mempraktekkan berbagai ketrampilan mengajar 

dalam kelompok kecil 

3. Calon guru dapat menganalisis tingkah laku nya sendiri dan atau 

rekan-rekan dalam satu kelompok dalam suatu proses pembelajaran 

guna menciptakan suatu proses pembelajaran yang efektif. 

 

IV. KARAKTERISTIK MICRO TEACHING 

A. Jumlah siswa (5-10) 

B. Waktu sempit (10-15 menit) 

C. Menampilkan 1 jenis keterampilan 

D. Materi topik tertentu 

E. Observer (pengamat) 

F. Supervisor (Pensupervisi) 

 

V. PROSES PEMBELAJARAN MICRO TEACHING 

1. Pembekalan, penetapan materi, system observasi dan diskusi.  

2. Penyusunan RPP sesuai dengan materi yang ditetapkan 

3. Konsultasi RPP 

4. Tampil mengajar 

5. Diskusi dan refleksi. 
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Keberhasilan guru dalam suatu proses pembelajaran bergantung pada dua 

hal utama. Hal yang pertama adalah penguasaan materi yang paripurna dan yang 

kedua adalah kemampuan menyampaikan suatu proses pembelajaran sedemikian 

sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik. Guru yang memiliki 

penguasaan materi baik, belum tentu dapat mengajar dengan baik, demikian pula 

sebaliknya terdapat guru yang dapat mengajar sangat menyenangkan namun 

terkadang penguasaan konsepnya kurang baik.  

Terkait dengan hal di atas, oleh karena itu dalam pembelajaran micro 

teaching perlu diperhatikan kedua faktor di atas. Berikut beberapa hal yang perlu 

diperhatikan terkait dengan penguasaan materi dan beberapa ketrampilan 

mengajar yang perlu diketahui: 

A. Materi 

1. Pengorganisasian materi pelajaran yang terstruktur dan logis (dalam 

RPP dan proses pembelajaran) 

2. Menguasai materi dengan baik (dalam proses pembelajaran) 

3. Memanfaatkan startegi yang sesuai dalam menyusun dan 

menyampaikan materi (dalam RPP)  

B. Ketrampilan Interpersonal 

1. Tidak gemetar di depan kelas 

2. Menggunakan pakaian yang sesuai  

3. Memperlihatkan kontak mata dengan siswa 

4. Membuat humor yang sesuai  

5. Mengenal siswa dengan menyebut namanya 

6. Memperlihatkan semangat dalam menagjar 

C. Ketrampilan mengajar 

1. ketrampilan membuka pelajaran dengan membuat keterkaitan antara 

pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan materi baru yang mau 

diajarkan 

2. ketrampilan menutup pelajaran dengan mengarahkan atau membuat 

kesimpulan tentang hasil yang telah diperoleh 

3. ketrampilan mengajukan pertanyaan yang efektif, lalu menunggu 

respon siswa 

4. ketrampilan mengajukan pertanyaan agar terjadi diskusi yang menarik 

5. ketrampilan mengelola kelas 

6. ketrampilan memberi motivasi 

7. ketrampilan mengelola waktu dan ruang kelas 

8. ketrampilan memanfaatkan teknologi yang sesuai sehingga 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 
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Uraian di atas secara teoretis perlu diketahui dan dikuasai oleh calon 

pengajar. Sedangkan terkait dengan proses penilaian dalam pembelajaran micro 

teaching, dalam proses penilaiannya digunakan acuan yang terdapat dalam buku 

panduan PLPG buku -4.  

Berikut adalah form penilaian untuk RPP dan PBM 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

        Nama :____________________________________________________________________ 
   Nim :_________________________________________________________________________ 

                   
Penskoran : 2=Cukup, 3=Baik, 4=Sangat Baik 

       
          

      
      

         

 

 

 

 

 

 

 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

1 Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan 
penafsiran ganda) 

 

2 Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik 
peserta didik) 

 

3 Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi, dan 
kesesuaian dengan alokasi waktu) 

 

4 Pemilihan sumber/media pembelajaran(sesuai dengan tujuan 
materi, dan karakteristik peserta didik) 

 

5 Kejelasan scenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran:awal, inti, dan penutup) 

 

6 Kerincian scenario pembelajaran(setiap langkah tercermin 
strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap tahap) 

 

7 Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran  

8 Kelengkapan instrument (soal, kunci, pedoman penskoran)  
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 LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

        Nama :____________________________________________________________________ 
   Nim :____________________________________________________________________ 
 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

   

I PRAPEMBELAJARAN  
1 Mempersiapkan siswa untuk belajar  

2 Melakukan kegiatan apersepsi  

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  

A Penguasaan Materi  

3 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran  

4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan  

5 Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki 
belajar dan karakteristik siswa 

 

6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan  

B Pendekatan/strategi pembelajaran  

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai kompetensi yang akan 
dicapai dan karakteristik siswa 

 

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  

9 Menguasai kelas  

10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual  
11 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 
 

12 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan 

 

C Pemanfaatan sumber belajar  

13 Menggunakan media secara efektif dan efisien  

14 Menghasilkan pesan yang menarik  

15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media  

D Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan 
siswa 

 

16 Penumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran  

17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa  

18 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar  

E Penilaian proses dan hasil belajar  
19 Memantau kemajuan belajar selama proses   

20 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi  

F Penggunaan Bahasa  

21 Menggunakan bahasa lisan dan tertulis secara jelas, baik, dan 
benar 

 

22 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai  

III PENUTUP  

23 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa 

 

24 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 

 

Penskoran : 2=Cukup, 3=Baik, 4=Sangat Baik 

       
          

      
      

        Observer 
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        (                               ) 


