
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1.  Deskripsi Teori 

1.1.1. Mikro Teaching 

1.1.1.1.  Pengertian Micro Teaching 

Pembelajaran mikro (micro teaching) adalah salah satu pendekatan 

atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara 

“micro”. Penyederhanaan ini terkait dengan setiap kompenen 

pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlahpeserta didik, jenis 

keterampilan mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media 

pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Adapun yang 

dimaksud penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut termasuk 

penyederhanaan keempat aspek pembelajaran, yang terdiri atas: (1) tujuan 

pembelajaran; (2) materi pembelajaran; (3) metode dan media 

pembelajaran;dan (4) evaluasi pembelajaran (Martawijaya, 2016). 

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan micro teching, 

mari kita telaah beberapa pengertian beriku ini: 

1. Mc. Laughlin dan Moulton (1975), Microteaching is as performance 

training method to isolate the component parth of the teaching process, 

so thet the trainee can master each component one by one in a 

simplefled teaching situation. Pembelajaran mikro pada intinya adalah 

suatupendekatan pembelajaran untuk melatih penampilan atau 

keterampilan mengajar penidik melalui bagian demi bagian dari setiap 
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2. keterampilan dasar mengajar tersebut, yang dilakukan secara terkontrol 

dan berkelanjutan dalam situasi pembelajaran. 

3. A. Perlberg (1984) Microteching is a laboratory training procedur 

aimed at simplifying yhr complexities of regular teaching-teaching 

processing. Pembelajran mikro pada dasarnya dimaksudkan 

sebagaisebuah laboratorium untuk lebih menyederhanakan proses 

pembelajaran. 

4. Sugeng Paranto (1989) mengemukakan micro teaching merupakan 

salah satu cara latihan praktek mengajar yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran yang dimikrokan untuk membentuk, mengembangkan 

keterampilan mengajar. 

Micro teaching merupakan suatu pembelajaran yang melatih calon 

guru agar memiliki keterampilan dasar dan khusus dalam pembelajaran 

dengan lingkup kecil atau terbatas. Micro teaching yaitu  pertemuan 

pengajaran yang diperkecil dan sistem latihan yang terkontrol yang 

memungkinkan konsentrasi pada keterampilan  mengajar tertentu, 

manajemen ruang kelas, dan penggunaan CCTV untuk memberikan respon 

sesegera mungkin.  Pembelajaran micro teaching memiliki tujuan 

membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar yang akan dipraktikkan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran micro teaching mahasiswa berlatih 

dengan mengembangakan keterampilan khusus (Sari, 2017).  

Micro teaching merupakan kegiatan latihan belajar-mengajar bagi   

mahasiswa calon guru untuk mengembangkan kemampuan mengajar dan 

sebagai media latihan berinteraksi dengan peserta didik. “Micro Teaching 
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adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar 

yang dilakukan secara (micro) atau disederhanakan” (Sukirman, 2012).  

Penyederhanaan ini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, 

misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar 

mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, 

dan unsur-unsur pembelajaran lainnya (Suryana, 2018). 

Dapat ditarik kesimpulan dari ketiga pembahasan mengenai 

pengertian micro teaching tersebut yaitu sesuai dengan namanya micro 

teaching, maka proses pelatihan dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran mikro atau kecil, dapat dilakukan untuk seluruh aspek 

pembelajaran. 

1.1.1.2. Unsur-unsur Pembelajaran Mikro 

Dari beberapa pengertian pendekatan pembelajran mikro, lebih 

lanjut Allen dan Ryan dalam Martawijaya (2016) mengidentifikasi hal-hal 

yang fundamental dari karakteristik pembelajaran mikro sebagai berikut: 

1. Microteaching is real teaching 

Proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan 

pembelajaran mikro adalah kegiatan mengajar yang sebenarnya ( real 

teaching). Tapi dilakanakan bukan pada kelas yang sebenarnya, 

malainkan dalam suatu kelas, laboratorium atau tempat khusus yang 

dirancang untuk pembelajaran mikro. 

2. Microteaching lessons the complexities of normal classroom teaching. 

Latihan yang dilakukan melalui pembelajaran mikro. 

Penyederhanaan ini dilakukan dalam setiap unsur atau komponen 
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pembelajaran dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kegiatan latihan 

mengajar yang dilakukan dalam pembelajaran berbeda dengan kegiatan 

pembelajaran yang normal pada umumnya, seperti lazimnya ketika 

seorang pendidik mengajar di dalam kelas yang sebenarnya. 

3. Microteaching focuses in training for the accomplishment of specific 

tasks 

Latihan yang dikembangkan dalam pembelajaran mikro hanya 

difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik, sesuai 

apa yang diinginkan oleh setiap yang berlatih atau atas dasar saran yang 

diberikan oleh pihak observer. Oleh karena itu, meskipun pembelajaran 

mikro dikategorikan dalam bentuk pelaksanaan proses pembelajaran 

yang sebenarnya, akan tetapi perhatian peserta yang berlatih harus 

memfokuskan diri pada jenis keterampilan yang sedang dilatihkan . 

4. Microteaching allows for the increaxed control of practice 

Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan mikro lebih 

diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan 

yang dilatihkan. Control yang ketat, cermat, dan komprehensif relatif 

mudah dilakukan dalam pembelajaran mikro, karena setiap peserta yang 

berlatih hanya memfokuskan diri pada jenis keterampulan tertentu saja.  

5. Mikcroteaching greatly expands the normal knowledge of results or 

feedback dimension in teaching 

Melalui pembelajaran mikro, calon pendidik maupun pendidik 

dapat memperluas wawasan dan pemahamannya yang terkait dengan 

pembelajaran. Dari pelaksaan proses latihan dalam pembelajaran 
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mikro, pihak-pihak yang berkepentingan akan memperoleh masukan 

yang berharga untuk memperbaiki proses penyiapan, dan pembinaan 

profesi pendidik. 

1.1.1.3 Manfaat Pembelajaran Mikro (Micro Teaching)  

Beberapa manfaat dilaksanakannya micro teaching antara lain:  

1. Mengembangkan dan membina keterampilan tertentu calon guru dalam 

mengajar. 

2. Dapat mempraktekkan metode dan strategi baru dalam lingkungan yang 

mendukung. 

3. Segera mendapat umpan balik (feedback) dari penampilannya 

(performance) dengan memutar ulang rekaman video.  

4. Dapat menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran dengan mengurangi 

kecemasan.  

5. Memperoleh pengalaman yang berharga dengan resiko yang kecil. 

6. Dapat mengatur tingkah laku sendiri sewajar mungkin dengan cara 

yang sistematis. 

7. Penguasaan keterampilan mengajar oleh guru/calon guru menjadi lebih 

baik (Helmiati, 2013). 

Zainal Asril juga mengemukakan beberapa manfaat 

pembelajaran mikro antara lain: 

1. Mengembangkan dan membina keterampilan tertentu calon guru dalam 

mengajar. 

2. Keterampilan mengajar terkontrol dan dapat dilatihkan. 

3. Perbaikan atau penyempurnaan secara cepat dapat segera dicermati. 
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4. Latihan penguasaan keterampilan mengajar lebih baik. 

5. Saat latihan berlangsung calon guru dapat memusatkan perhatian secara 

objektif. 

6. Menuntut dikembangkan pola observasi yang sistematis dan objektif. 

7. Mempertinggi efisiensi dan efektivitas penggunaan sekolah dalam 

waktu praktik mengajar yang relatif singkat (Asril, 2016).  

2.1.1.4. Tujuan Micro Teaching  

Menurut amanat UU No. 20 tahun 2003, UU No. 14 tahun 2005 

dan PP No. 19 tahun 2005, bahwa setiap guru harus memiliki empat 

kompetensi. Oleh karena itu penggunaan model pembelajaran mikro baik 

dalam pra-jabatan maupun dalam jabatan bertujuan untuk mempersiapkan, 

membina, dan meningkatkan keempat komepetensi tersebut, yaitu: (1) 

kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi 

profesional, dan (4) kompetensi sosial (Sukirman, 2012). 

Menurut Dwight Allen dalam buku Helmiati, tujuan pembelajaran 

mikro adalah (Helmiati, 2013): 

1. Bagi mahasiswa calon guru   

a. Memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah 

keterampilan dasar mengajar secara terpisah. 

b. Calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya 

sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. 

c. Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk menguasai 

beberapa keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan 
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bagaimana keterampilan itu diterapkan, sehingga calon guru mampu 

menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. 

2. Bagi guru   

a. Memberikan penyegaran dalam program pendidikan. 

b. Guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat 

individual de mi perkembangan profesinya. 

c. Mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaharuan 

yang berlangsung di pranata pendidikan. 

Dengan demikian, tujuan pembelajaran mikro adalah melatih 

guru maupun calon guru agar memiliki ketrampilan dasar dan khusus 

dalam proses pembelajaran untuk peningkatan kompetensinya.  

2.1.1.5.  Pelaksanaan Pembelajaran Mikro  

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya 

bahwa pembelajaran micro teaching merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran untuk melatih bagian-bagian keterampilan mengajar yang 

dilaksanakan secara sederhana atau disederhanakan. Oleh karena itu, agar 

pelaksanaan pembelajaran mikro ini dapat berjalan dengan lancar, 

pelaksanakan pembelajaran mikro perlu mengikuti beberapa langkah dan 

prosedur sesuai dengan hakikat pemebelajaran mikro.   

Berikut ini merupakan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran  mikro 

menurut Mapasso dan La Solo yang dikutip oleh Hasibuan dan Moedjiono 

2010:   
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Bagan 2.1 

Langkah pelaksanaan Mikro Teaching 

 

Keterangan gambar : pengenalan tentang pengajaran micro 

kemudian dilanjutkan penyajian  model dan diskusi. Perencanaan serta 

persiapan mengajar dilanjutkan praktik mengajar dengan perekam ulang 

(observasi) agar dapat di diskusikan untuk lebih sempurnanya pengajaran 

micro. Perencanaan serta persiapan ulang untuk menyempurnakan 

kemudian praktek megajar ulang disertai perekam ulang kemudian 

didiskusikan ulang kembali.   Suatu catatan dalam pengajaran mikro 

Diskusi/umpan balik

Praktek "reteach"

Perencanaan/persiapan ulang

Diskusi/umpan balik

Praktek micro teaching

Perencanaan/persiapan micro teaching

Penyajian model dan diskusi

Pengenalan tentang micro teaching

Observasi/ 

Perekaman 

Observasi/ perekaman 

ulang 
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adalah agar diperoleh umpan balik yang bersifat objektif , diperlukan alat 

pencatat yang bersifat akurat, misalnya : Audio Tape Recorder maupun 

Video Tape Recorder. Pengunaan alat tersebut menurut pengaturan tempat 

duduk yang khusus agar dalam penggunaan peralatan tersebut tidak 

mengganggu murid dengan guru yang sedang terlibat dalam interaksi 

belajar mengajar (Yusuf, 2010). 

 2.1.1.6 Macam-macam Keterampilan Mengajar  

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk 

menciptakan pembelajaran yang berkualitas guru atau calon pendidik 

harus menguasai berbagai macam keterampilan mengajar. Keterampilan 

mengajar itulah yang nantinya diimplementasikan dalam pembelajaran. 

Menurut Muzakkir dalam Helmiati (2013) terdapat delapan 

keterampilan dasar mengajar yang sangat berperan dan menentukan 

kualitas pembelajaran yaitu: 

1. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran.        

 Membuka pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali 

proses pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, phisik, 

phisikis dan emosional siswa sehingga memusatkan perhatian mereka 

pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. 

Keterampilan membuka pelajaran dapat dikatakan sebagai kunci 

dari seluruh kegiatan pembelajaran. Sebab, jika pada awal pembelajaran 

guru tidak dapat menarik perhatian peserta didik, maka tujuan 

pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Kegiatan membuka 

pelajaran dapat dilakukan dengan cara menyampaikan tujuan yang akan 
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dicapai, pokok pembahasan materi, memotivasi siswa, dan mengkaitkan 

materi yang telah dipelajar dengan topik baru. 

2. Keterampilan menutup pelajaran (Clossure)  

Keterampilan menutup pelajaran (Clossure) yaitu kegiatan guru 

yang dilakukan oleh guru dalam mengakhiri pelajaran, kegiatan yang 

dilakukan adalah merangkum inti pokok pelajaran, mengetahui tingkat 

penyerapan siswa terhadap materi, mengetahui tingkat keberhasilan 

guru/pendidik dalam proses belajar mengajar, dan memberikan tindak 

lanjut berupa saran-saran.  

3. Keterampilan menjelaskan  

Keterampilan ini dimaknai sebagai keterampilan guru/pendidik 

menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis 

dengan tujuan dapat menunjukkan hubungan antar materi yang telah 

dikumpulkan dan dikuasai serta disiapkan untuk disajikan. Selain dari 

itu penekanan memberikan penjelasan merupakan proses penalaran 

peserta didik dan bukan indoktrinasi.   

Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang amat 

penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam 

kelas. Biasanya guru cenderung lebih mendominasi pembicaraan dan 

mempunyai pengaruh langsung, misalnya dalam memberi fakta, ide, 

ataupun pendapat. Oleh sebab itu, hal ini haruslah dibenahi untuk 

ditingkatkan keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari 

penjelasan dan pembicaraan guru tersebut sehingga bermakna bagi 

siswa.  
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4. Keterampilan bertanya   

Beberapa ahli mengatakan bahwa tujuan pertanyaan yang 

diajukan guru ialah agar siswa belajar, yaitu memperoleh pengetahuan 

dan meningkatkan kemampuan berpikir. Keterampilan bertanya 

meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut.  

5. Keterampilan bertanya dasar 

Keterampilan bertanya dasar adalah keterampilan  dalam 

mengajukan segala jenis pertanyaan sehingga siswa memperoleh 

pengetahuan. Sedangkan, keterampilan bertanya lanjut adalah 

keterampilan yang berusaha untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa, memperbesar tingkat partisipasi siswa, dan mendorong 

siswa agar kritis. Dengan demikian, bertanya merupakan stimulus 

efektif yang mendorong dan mengembangkan kemampuan berpikir 

peserta didik.   

6. Keterampilan menggunakan variasi         

Keterampilan menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan 

guru/pendidik dalam konteks proses belajar mengajar yang bertujuan 

mengatasi kebosanan peserta didik sehingga dalam proses belajar 

mengajar, peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, dan penuh 

partisipasi. Tujuan keterampilan variasi dalam pembelajaran adalah 

menumbuhkembangkan perhatian, dan minat siswa agar belajar lebih 

baik.   
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7. Keterampilan memberi penguatan 

Keterampilan memberi penguatan merupakan tingkah laku 

guru/pendidik dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu 

peserta didik yang memungkinkan tingkah laku tersebut terulang 

kembali. 

Penguatan yang diberikan oleh guru kepada siswa yang 

berprestasi maupun yang kurang berpresttasi akan memotivasi siswa 

tesebut untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya (akademik 

maupun non akademik). Guru dapat memberikan penguatan verbal 

berupa kata-kata misalnya, ucapan terima kasih atau pujian dan 

penguatan non-verbal, berupa mimik wajah dan gerakan tubuh. 

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan   

Secara fisik bentuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu 

berkisar antara 3 (tiga) dan 8 (delapan) orang untuk kelompok kecil, 

dan seorang untuk perseorangan. Dalam pengajaran kelompok kecil dan 

perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap 

setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan 

siswa dengan siswa.  

Seorang guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan 

untuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan yaitu, mengadakan 

pendekatan secara pribadi, mengorganisasikan, membimbing dan 

memudahkan belajar siswa, serta merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan belajar-mengajar.  
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9. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru/ 

pendidik menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya ke kondisi optimal jika terjadi yang dimungkinkan 

dapat mengganggu kegiatan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun 

melakukan kegiatan remedial. 

Dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengelola kelas adalah 

seni atau keterampilan guru dalam  menghadirkan suasana kelas yang 

nyaman dan mengoptimalkan sumber daya kelas untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien.  

10. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil          

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu 

proses yang teratur dengan melibatkan sekelompok peserta didik dalam 

interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai 

informasi atau pengalaman mengambil keputusan atau memecahkan 

suatu masalah. 
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2.1.1.6 Rubrik Penilaian Pembelajaran Mikro  

Agar pelaksanaan micro teaching dapat mengukur sejauh mana 

kemampuan pendidik dalam pembelajaran mata pelajaran Biologi, maka 

disusunlah instrumen pelaksanaan micro teaching sebagai berikut. 

Instrumen Penilaian Micro Teaching 

Nama Mahasiswa : 

NIM Mahasiswa : 

Petunjuk Berilah skor sesuai dengan rentang nilai 1-10 

Aspek yang Diamati  

Skor Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi dan Motovasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Mengaitkan materi 

pembelajaran sekarang dengan 

pengalaman peserta didik pada 

pembelajaran sebelumnya 

          

2 Mengajukan pertanyaan 

menantang 

          

3 Menyampaiakan manfaat 

materi pembelajaran 

          

4 Mendemonstrasikan sesuatu 

yang terkait dengan tema 

          

Menyampaiakan kompetensi dan           
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dan Rencana Kegiatan 

1 Menyampaikan kemampuan 

yang akan icapai peserta didik 

          

2 Menyampaiakn rencana 

kegiatan, misalnya individual, 

kerja kelompok, dan 

melakukan oservasi 

          

Kegiatan Inti           

Penguasaan Materi Pembelajaran           

1 Kemampuan menyampaiakan 

materi dengan tujuan 

pembelajaran 

          

2 Kemampuan mengaitkan 

materi dengan pengetahuan 

yang lain yang relevan, 

perkembangan iptek, dan 

kehidupan nyata 

          

3 Menyampaiakan pembahasan 

materi pembelajaran dengan 

tepat 

          

4 Menyampaiakan materi secara 

sistematis (mudah ke sulit, 

konkrit ke abstrak) 
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Penerapan Strategi Pembelajaran 

yang Mendidik 

          

1 Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan komptensi yang 

akan dicapai 

          

2 Memfasilitasi kegiatan yang 

memuat komponen eksplorasi, 

kolaborasi, komulasi 

          

3 Melaksanakan pembelajaran 

secara runtut 

          

4 Menguasai kelas           

5 Melaksanakan pembelajaran 

yang bersifat kontekstual 

          

6 Melaksanakan pembelajran 

yang memungkinkan tubuhnya 

kebiasaan positif 

          

7 Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan 

          

Penerapan Saintifik           

1 Memberikan pertanyaan 

mengapa dan bagaimana 

          

2 Memancing peserta didik untuk           
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bertanya 

3 Memfasilitasi peserta diik 

untuk mencoba 

          

4 Memfasilitasi peserta didik 

untuk mengurai 

          

5 Memfasilitasi peserta didik 

untuk menganalisis 

          

6 Memberikan pertanyaan 

peserta didik untuk menalar 

          

7 Menyajikan kegiatan peserta 

didik untuk berkomunikasi 

          

Pemanfaatan Sumber 

Belajar/Media dalam Pembelajaran 

          

1 Menujukkan keterampilan 

dalam penggunaan sumber 

belajar 

          

2 Menunjukkan keterampilan 

dalam pengguanaan media 

pembelajaran 

          

3 Menghasilkan pesan yang 

menarik 

          

4 Melibatkan peserta didik dalam 

memanfaatkan media 

pembelajaran 
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Pelibatan Peserta Didik alam 

Pembelajaran 

          

1 Menumbuhakan partisiapasi 

aktif peserta didik melalui 

interaksi pendidik, peserta 

didik dan sumber belajar 

          

2 Merespon positif partisipasi  

peserta didik 

          

3 Meunjukkan sikap terbuka 

terhadap respon peserta didik 

          

4 Menunjukkan hubungan antar 

pribadi yang kondusif 

          

5 Menumbuhkan keceriaan 

intestisme peserta didik dalam 

belajar 

          

Penggunaan Bahasa yang Benar 

dan Tepat dalam Pembelajaran 

          

1 Menggunakan bahasa lisan 

yang jelas dan lancer 

          

2 Mengguanakan bahasa tulis 

yang baik dan benar 

          

Kegiatan Penutup           

Penutup Pembelajaran           
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1 Melakaukan refleksi atau 

membuat rangkuman dengan 

melibatkan peserta didik 

          

2 Meberikan tes lisan atau tulisan           

3 Mengumpulkan hasil kerja 

sebagai bahan fortopolio 

          

4 Melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan bahan 

kegiatan berikutnya atau tugas 

pengayaan 

          

Skor           

Skor Akhir           

 

2.1.2 Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) 

2.1.2.1 Pengertian Pengenalan Lapanagan Persekolahan (PLP II) 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II)  merupakan kegiatan 

yang telah diprogramkan bagi siswa atau mahasiswa calon guru berupa 

ajang untuk membina kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan oleh 

pekerjaan guru atau tenaga kependidikan lain. Sasaran yang akan dicapai 

dalam PLP II  ini yakni pribadi calon pendidik yang memiliki 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta tingkah laku 

yang diperlukan  bagi profesinya serta cakap dan tepat menggunakannya 

dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik di dalam sekolah 
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maupun di luar sekolah. Mahasiswa dituntut untuk mempersiapkan diri 

sebelum PLP II tersebut dilakukan, pengetahuan dan ketrampilan yang 

mereka pelajari di bangku perkuliahan diharapkan untuk 

diimplementasikan pada saat PLP II berlangsung (Sholeh, 2018).  

2.1.2.2 Tujuan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) bertujuan agar 

mahasiswa mampu menerapkan teori yang telah didapatkan selama di 

bangku perkuliahan, membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi 

calon tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dibidang 

kependidikan, dan memperoleh pengalaman langsung dilapangan 

(Badrus, 2018).  

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) merupakan satu 

komponen kurikuler yang membutuhkan keterpaduan antara penguasaan  

materi dan praktek di dala m melaksanakan pengajaran. Pengenalan 

Lapangan Persekolahan (PLP II) mempersiapkan mahasiswa guru untuk 

memiliki keterampilan, pengetahuan, penalaran yang tinggi, sikap dan 

perilaku seorang pendidik (Sitompul, 2018).   

Pada aspek kurikulum adanya pembenahan mata kuliah di 

antaranya pada kurikulum sebelumnya hanya terdapat matakuliah 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) dengan waktu pelaksanaan 

selama 3 bulan, kini diadakan matakuliah baru sebelum pelaksanaan PLP 

II yaitu program magang dengan waktu selama 2 bulan, pada program ini 

mahasiswa melakukan observasi/belajar langsung disekolah terkait 

dengan administrasi dan pengetahuan pedagogik seperti pembuatan 
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silabus, RPP, soal evaluasi, kegiatan belajar mengajar, ektrakulikuler dan 

kegiatan sekolah lainnya (Aminah dan Wahyuni, 2018).  

Saat melaksanakan PLP II mahasiswa harus memiliki kesiapan 

terutama kesiapan fisik dan mental. Menurut Hamalik (2016) sebelum 

mengajar mahasiswa dituntut memiliki kesiapan fisik dan mental sebagai 

berikut.  

a. Persiapan fisik yang dimaksud meliputi kesehatan fisik dan 

penampilan fisik seperti tata rambut atau potongan rambut, tata rias 

(tidak menyolok), pakaian putih gelap, dan lain-lain sesuai dengan 

tuntutan Lembaga Pengembangan Pengenalan Lapangan (LPPL) dan 

sekolah latihan dan tata busana yang di tetapkan lembaga dalam buku 

Pedoman Studi. 

b. Persiapan mental yang dimaksud meliputi kesiapan mental untuk 

dapat tampil sebagai calon guru yang baik di depan kelas maupun di 

luar kelas. Persiapan dan rasa percaya diri yang mantap diperoleh 

melalui latihan secara mandiri/ kelompok yang intensif di kampus/di 

rumah. Penyiapan mental ini dilakukan melalui pembekalan yang 

dilakukan Lembaga Pengembangan Pengenalan Lapangan (LPPL) dan 

mahasiswa calon guru wajib mengikutinya secara sungguh-sungguh 

dan utuh. Dalam pembekalan mahasiswa diharapkan dapat menyerap 

materi yang disajikan secara baik dan benar, dan atau menanyakan 

secara langsung bila ada masalah atau hal-hal yang belum jelas (Dewi, 

2016).  
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2.1.2.3 Rubrik Penilaian PLP II 

Penilaian PLP II (Kurikulum 2013) 

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Kendari Tahun 2020 

Nama Mahasiswa :……………………………. 

NIM           :…………………………… 

Sekolah/Madrasah:……………………………. 

I.Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

No. 

 

Komponen RPP 

 

Hasil Penelaahan  

dan Skor 

1 2 3 4 

A. Identitas Mata Pelajaran      

1. Terapan: Satuan pendidikan, kelas, 

semester, program keahlian, mata 

pelajaran atau tema pelajaran, 

jumlah pertemuan 

    

B. Perumusan Indikator     

2. Kesesuaian dengan SK, KI, dan KD     

3. Kesesuaian penggunaan kata kerja 

operasional dengan kompetensi 

yang diukur 

    

4. Kesesuaian dengan aspek 

pengetahuan, sikap dan 
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keterampilan 

C. Permusan Tujuan Pembelajaran     

5. Kesesuaian dengan proses an hasil 

belajar yang diharapkan dicapai 

    

6. Kesesuaian dengan kompetensi 

dasar 

    

D. Pemilihan Materi Ajar     

7. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

    

8. Kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik 

    

9. Kesesuaian dengan alokasi waktu     

E. Pemilihan sumber belajar     

10. Kesesuaian dengan KI dan KD     

11. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan 

saintifik 

    

12. Kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik 

    

F. Pemilihan Media Belajar     

13. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

    

14. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan 

saintifik 

    

15. Kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik 

    

G. Model Pembelajaran      
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16. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

    

17. Kesesuaian dengan pendekatan 

saintifik  

    

H. Skenario Pembelajaran      

18. Menampilkan kegiatan 

pendahuluan , inti dan penutup dan 

jelas 

    

19. Keseuaian kegiatan dengan 

pendekatan saintifik 

    

20. Kesesuaian penyajian dengan 

sistematika materi 

    

21. Keseuaian alokasi waktu dengan 

cakupan materi 

    

I. Penilaian     

22. Kesuaian dengan teknik dan bentuk 

penilaian autentik 

    

23. Kesesuaian dengan indikator 

pencapaian kompetensi 

    

24. Kesesuaian kunci jawaban dengan 

soal 

    

25. Keseuaian pedomn penskoran 

dengan soal 

    

Jumlah Skor     

Total Skor Komponen 1  
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Nilai Komponen 1(NK 1) 

= Total skor komponen 1= --------- = …… 

              25                                25 

II. Komponen Pelaksanaan Pembelajaran 

 Aspek yang Diamati Skala/Skor 

Kegiatan Pendahuluan 1 2 3 4 

Apersepsi dan Motivasi     

1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang 

dengan pengalaman peserta didik atau 

pembelajaran sebelumnya 

    

2 Mengajukan pertanyaan menantang     

3 Menyampaikan manfaat materi pembelajaran      

4 Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait 

dengan tema 

    

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan     

5 Menyamapaikan kemampuan yang akan 

dicapai peserta didik 

    

6 Menyamapaikan rencana kegiatan misalnya, 

individual kerja kelompok dan melakukan 

observasi 

    

Kegiatan Inti     

Penguasaan Materi Pelajaran     

7 Kemampuan menyesuaikan materi dengan 

tujuan pembelajaran 

    

8 Kemampuan mengaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang relevan, perkembangan 
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iptek dan kehidupan nyata 

9 Menyajikan pembahasan materi pembelajaran 

dengan tepat 

    

10 Menyajikan materi secara sistematis (mudah 

ke sulit, dari konkrit ke abstrak) 

    

Penerapan Strategi yang Mendidik     

11 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

    

12 Menfasilitasi kegiatan yang memuat 

komponen eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi 

    

13 Melaksanakan pembelajaran secara runtut     

14 Menguasai kelas     

15 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 

    

16 Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif 

(nurturant effect) 

    

17 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 

    

Penerapan Pendekatan Saintifik     

18 Memberikan pertanyaan mengapa dan 

bagaimana 

    

19 Memancing peserta didik untuk bertanya      
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20 Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba     

21 Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati     

22 Memfasilitasi peserta didik untuk 

menganalisis 

    

23 Memberikan pertanyaan peserta didik untuk 

menalar (proses berpikir yang logis dan 

sistematis) 

    

24 Menyajikan kegiatan peserta didik untuk 

berkomunikasi 

    

Penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu     

25 Menyajikan pembelajaran sesuai tema     

26 Menyajikan pembelajaran dengan 

memadukan berbagai mata pelajaran dalam 

satu PBM meliputi Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, 

Matematika, Seni Budaya, dan Prakarya serta 

Penjasorkes. 

    

27 Menyajikan pembelajaran yang memuat 

komponen karakteristik terpadu 

    

28 Menyajikan pembelajaran yang bernuansa 

aktif dan menyenangkan 

    

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pe 

mbelajaran 

    

29 Menunjukkan keterampilan dalam     
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penggunaan sumber belajar pembelajaran 

30 Menunjukkan keterampilan dalam      

31 Menghasilkan pesan yang menarik     

32 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan 

sumber belajar  

    

33 Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan 

media belajar 

    

Pelibatan Peserta didik dalam Pembelajaran     

34 Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik 

melalui ineraksi guru, peserta didik, sumber 

belajar 

    

35 Merespon positif partisipasi peserta didik     

36 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 

peserta didik 

    

37 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang 

kondusif 

    

38 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme 

peserta didik dalam belajar  

    

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam 

Pembelajaran  

    

39 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan     
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lancer 

40 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan 

benar 

    

Kegiatan Penutup     

41 Melakukan refreksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan peserta didik 

    

42 Memberikan tes atau non tes     

43 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan 

portofolio  

    

44 Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan kegiatan berikutnya dan 

tugas pengayaan 

    

Jumlah Skor     

Total Skor Komponen II     

Nilai Komponen II (NK 2)= Total Skor Komponen II= --------

=…….. 

                                                              44                             44 

 

      Nilai dari Guru Pamong =NK 1+NK 2=……+…….=……=……. 

                                                              2           2             2 
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 Nilai dari Guru Pamong = 

Catatan:  

Nilai kelulusan minimal adalah: 3 (Tiga) 

Kategori Nilai (A/B/C/D) 

1,00-1,32=D 

1,33-1,66=D
+ 

1, 67-199=C
- 

 

 

2.2 Penelitian Relevan 

1. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Lia Rahmawati dan Cicik Suriani dengan 

judul skripsi yaitu “Persepsi Mahasiswa Tentang Efektivitas Mata Kuliah 

Microteaching Terhadap Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri 

Medan”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kendala pada perkuliahan 

microteaching dalam mempersiapkan mah asiswa untuk melaksanakan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) hanya pada ketersediaan sarana yang 

meliputi ruang belajar (58,1 %) dan LCD (51,8 %) dan mata kuliah 

microteaching efektif terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) dari aspek dosen pengampu mata kuliah (75,1 %) dan 

mahasiswa (80,8 %) sedangkan aspek sarana cukup efektif (55 %) ( Rahmawati 

dan Suryani, 2018).  

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ihsan Saputra Yunus dengan judul 

“Analisis Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Dengan Menggunakan 

Pendekatan Lesson Study Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Uin Alauddin Makassar di MAN 1 Makassar”. Hasil 

3,00-3,32=B 

3,33-3,66=B
+ 

3,67-3,99=A
- 

4,00 =A 

2,00-2,32 = C 

2,33-2,66=C
+ 

2,67-2,99=B
- 
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penelitian yang diperoleh pelaksanaan PPL dengan mengunakan pendekatan 

lesson study pada mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi telah terlaksana 

mengikuti tahapan plan, do, dan see dalam bentuk refleksi dengan siklus 

tahapan sebanyak tiga kali. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat 

beberapa kendala, antara lain kurang aktifnya guru pamong dalam 

melaksanakan kegiatan pendampingan pada setiap tahapan. Adapun faktor 

yang mendukung pelaksanaan PPL ini yakni partisipasi mahasiswa yang 

berperan aktif dalam melaksanakan pembelajaran, peran aktif dari dosen 

pembimbing, dan sarana prasarana sekolah dalam pelaksanaan PPL. Sedangkan 

faktor yang menghambat yakni faktor kemampuan sebagian besar mahasiswa 

dalam melakukan analisis masalah dan menemukan solusi sendiri, juga dalam 

hal penguasaan materi ajar, serta manajemen waktu dalam pelaksanaan tahapan 

lesson study yang belum terorganisir dengan baik, juga keaktifan guru pamong 

dalam mengikuti tahapan lesson study (Yunus, 2018).  

3. Layin Natunnisa “Persepsi Mahasiswa Tentang Efektivitas Mata Kuliah Micro 

Teaching terhadap Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Peserta Praktik Profesi 

Keguruan Terpadu (PPKT) Jurusan Pendidikan IPS Tahun Akademik 

2016/2017”. Hasil penelitian menunjukkan perolehan skor rata-rata akhir 

sebesar 4,09.  Adapun perolehan nilai rata-rata pada masingmasing variabel 

yaitu, efektivitas mata kuliah micro teaching sudah efektif yakni 4,05, dan 

kompetensi pedagogik mahasiswa peserta PPKT sudah efektif yakni 4,13. 

Sehingga dapat disimpulkan Persepsi Mahasiswa Tentang Efektivitas Mata 

Kuliah Micro Teaching Terhadap Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Peserta 
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Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) dikategorikan efektif (Natunnisa, 

2017).  

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wi Indah Subkhiyatin Najjah, dengan 

judul “Pengaruh Nilai Micro Teaching Terhadap Kemampuan Mengajar 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa S1 Program Studi Tadris 

Biologi Angkatan 2010 Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN 

Walisongo Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya 

hubungan yang positif antara nilai micro teaching terhadap  kemampuan 

mengajar Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa S1 Program Studi 

Tadris Biologi Angkatan 2010 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Walisongo Semarang. Hal ini ditunjukkan oleh taraf 5% mencapai 4.17 dan 

pada taraf 1 % mencapai 7.56 dan ini lebih besar daripada F reg dengan 

demikian hipotesis awal yang mengatakan adanya hubungan positif antara nilai 

micro teaching terhadap  kemampuan mengajar Praktek Pengalaman Lapangan 

(PPL) Mahasiswa S1 Program Studi Tadris Biologi Angkatan 2010 Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo ditolak (Najjah, 2014).  

5. Mazwar Ismiyanto, “Persepsi Mahasiswa Biologi Tentang Pelaksanaan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) Oleh Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan UMS Tahun Akademik 2012/2013”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  95 atau 79,2% mahasiswa menyatakan hal yang harus 

diperbaiki yaitu dari segi waktu dan pendaftaran. Sebanyak 42 atau 35% 

mahasiswa menyatakan laboratorium IPA di sekolah mitra kurang memiliki 

media/peralatan yang lengkap, banyak yang rusak dan tidak terawat, 

manajemen serta pengelolaan perlu diperbaiki. Dari 40 atau 33,3% mahasiswa 



 

44 

 

beranggapan bahwa guru pamong kurang menguasai inovasi pembelajaran 

sehingga guru pamong perlu mengikuti suatu pelatihan atau program khusus 

dan guru pamang memanfaatkan mahasiswa PPL untuk menggantikannya 

mengajar. Sebanyak 107 atau 89,2% mahasiswa menyatakan bahwa kinerja 

dosen pembimbing perlu ada perbaikan terutama tugas dalam mengevaluasi 

dan membimbing mahasiswa PPL. Dari 32 atau 26,7% mahasiswa berpendapat 

bahwa penarikan PPL yang masih terkendala dan adanya permintaan kenang-

kenangan kepada sekolah mitra hingga di luar batas kemampuan mahasiswa. 

Sebanyak 113 atau 94,2% mahasiswa menyatakan mahasiswa PPL lainnya 

untuk memperoleh hasil akhir wajib melaksanakan ujian praktik mengajar, hal 

ini sesuai dengan ketentuan guru pamong. Disimpulkan bahwa keterkaitan 

antara pihak penyelenggara PPL, dosen pembimbing, guru pamong, dan 

mahasiswa sangat penting dalam melancarkan sistem pelaksanaan PPL. 

Mahasiswa Pendidikan Biologi dan mahasiswa PPL lainnya wajib 

melaksanakan ujian praktik mengajar sesuai dengan ketentuan guru pamong, 

mahasiswa perlu berlatih dalam penguasaan kelas, manajemen waktu, inovasi 

metode, dan membuat RPP (Ismiyanto, 2013).  

Berdasarkan hasil kelima penelitian di atas maka peneliti menganggap 

bahwa penelitian yang berjudul “Pengaruh  Micro teaching terhadap  

Pengenalan Lapanagan Persekolahan (PLP II) Program Studi Tadris 

Biologi  T.A 2019/2020” ini memiliki relevansi dengan kelima hasil penelitian 

di atas. Letak relevansinya yaitu kelima penelitian tersebut  membahas tentang 

microteaching dan Program Pengalaman Lapangan (PPL). 
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Letak perbedaan dengan penelitian pertama yaitu tidak meneliti dari 

segi kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadiannya, penelitian kedua  

berfokus pada Praktik Pengalaman Lapangan menggunakan metode lesson 

study. Penelitian ketiga hampir sama dengan penelitian yang dilakukan hanya 

saja penelitian ini berfokus pada kompetensi pedagogiknya. Penelitian keempat 

yang diteliti adalah pengaruh nilai mata kuliah mikroteachingnya terhadap 

program pengalaman lapangan (PPL). Penelitian kelima berfokus pada persepsi 

mahasiswa tentang Program Pengalaman Lapangan (PPL). 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Micro teaching merupakan suatu pembelajaran yang melatih calon guru 

agar memiliki keterampilan dasar dan khusus dalam pembelajaran dengan lingkup 

kecil atau terbatas. Keterampilan dasar dan khusus guru dalam pembelajaran 

antara lain, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, bertanya, 

menjelaskan dan mengelola kelas, penggunaan bahasa, memberi penguatan, 

mengadakan variasi, memimpin diskusi, dan melakukan evaluasi (Afifah, 2017).  

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) merupakan bagian integral 

dan muara dari proses pendidikan  pada jenjang S-1 kependidikan yang 

dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam 

situasi nyata di lapangan untuk memantapkan kompetensi pedagogik, kepribadian,   

profesional   dan   sosial   dalam   rangka memperbaiki atau meningkatkan mutu 

pembelajaran di kelas. Dalam konteks pencapaian kompetensi yang telah 

ditetapkan, PLP II  memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis (Fitriana, 

2018).  
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Sumber: Dibuat di lapangan, Tahun 2020 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh  micro teaching terhadap 

pengenalan lapangan persekolahan (PLP II) Program Studi Tadris Biologi T.A 

2019/2020.   

Micro Teaching 

Pengenalan Lapangan 

Persekolahan (PLP II) 

1. Pengertian Micro Teaching  

2. Pembelajaran mikro   

3. Manfaat  pembelajaran mikro      

4. Tujuan Micro teaching 

5. Pelaksanaan Pembelajaran Mikro 

6. Macam-macam Keterampilan Mengajar 

7. Rubrik Penilaian Pembelajran Mikro 

 

1. Pengertian Pengalaman Lapangan Persekolahan (PLP II ) 

2. Tujuan Lapangan Persekolahan (PLP II) 

3. Rubrik Penilaian (PLP II) 

 

Pengaruh Mikro Teaching Terhadap Penenalan Lapangan Persekolahan 

(PLP II) Program Studi Tadris Biologi T.A 2019/2020 


