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I. PENDAHULUAN 

Sistem pendidikan tenaga kependidikan di Indonesia telah memberikan 

pedoman umum tentang Profil kompetensi professional tenaga kependidikan.ketiga 

dimensi kompetensi yang harus tunjang menunjang secara terpadu itu adalah (1) 

kompetensi pribadi, (2) kompetensi professional, dan (3) kompetensi 

kemasyarakatan. Kedalam ketiga dimensi kompetensi itu dapat pula disusun 

seperangkat kompetensi yang seharusnya dipersyaratkan bagi tenaga pendidikan, 

baik yang berupa pengetahuan dan keterampilan maupun yang berupa wawasan, 

sikap dan nilai. Disamping itu, perangkat kompetensi yang secara sengaja dirancang 

untuk diusahakan melalui penbdidikan tenaga kependidikan, harus pula didukung 

oleh kompetensi yang bersifat bawaan seperti watak dan kepribadian. 

Perwujudan kompetensi-kompetensi itu tidak hanya menjadi tugas dan 

tanggung jawab Lembaga Pendidikan  Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan 

program pendidikan pra-jabatan (pre-service program), tetapi juga menjadi tugas 

dan tanggung jawab dari para Pembina tenaga kependidikan dilapangan, baik 

melalui jalur supervise maupun jalur program pendidikan dalam jabatan (insevice 

program). Hal ini menunjukan kepada perlunya suatu system pembinaan dan 

pengembangan tenaga kependidikan yang terpadu. 

Khusus tentang pembentukan kompetensi melalui program pendidikan pra-

jabatan di LPTK, yang ditempuh melalui dua jalur yang saling tunjang-menunjang, 

yakni; (1) jalur yang sengaja dirancang melalui perumusan-perumusan tujuan 

instruksional yang harus dicapai melalui proses  belajar mengajar (instructional 

effects), dan (2) jalur yang tumbuh dan berkembang sebagai hasil “sampingan” 

karena diperagakan dan diusahakan di tularkan melalui pelaksanaan proses belajar-

mengajar (nurturant effects). Kedua jenis jalur ini sama pentingnya dalam usaha 

mewujudkan perangkat kompetensi yang dipersyaratkan bagi tenaga kependidikan. 

Program pendidikan guru dengan pendekatan kompetensi lebih dikenal 

dengan Pendidikan Guru  Berdasarkan Kompetensi  disingkat PGBK (competency 

Based Teacher Education disingkat CBTE) mempunyai berbagai cirri-ciri pokok, 



2 

 

diantaranya adalah integrasi antara konten dan metode, serta integrasi antara teori 

dan praktek. Integrasi antara konten dan metode, menuntut kerja sama yang erat 

antara “pengasuh konten” dan “pengasuh metode” dalam bentuk team 

planning/team teaching, terutama dalam pelaksanaan program pengalaman 

lapangan. Sekedar contoh dapat dikemukakan tentang aplikasi, metode diskusi 

yang mempersyratkan kemampuan guru untuk mempergunakan keterampilan 

bertanya secara efektif. Latihan mempergunakan keterampilan bertanya itu haruslah 

terpadu dengan konten yangmenjadi isi dari pertanyaan. 

Sedang daru segi integarasi antar teori dan praktek menuntut 

dilaksanakannya pendaekatan berlapis-berulang yang integrative, sebagai pengganti 

pendekatan linier-bertahap (teori tuntas diselesaikan sebelum praktek dilaksanakan) 

yangselama ini banyak dianut. Pendekatan berlapis-berulang itu mempersyaratkan 

pemberian peraktek segera setelah pemberian teori pada tahap tertentu, yang 

selanjutnya akan dikaji kembali secara teoritis, dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa 

pelaksanaan program pengalaman lapangan haruslah dimulai seawall mungkin 

termasuk latihan peraktek mengajar. Dari segi  lain, program pengalaman lapangan 

itu bukan hanya didukung oleh program pendidikan lainnya, akan tetapi secara 

terpadu di dalam program-program pendidikan lainnya. Adalah sesuatu yang 

kurang manfaatnya apabila kita membicarakan tentang perumusan tujuan 

instruksional atau berbagai metode mengajar tanpa diikuti dengan latihan-latihan 

tertentu. 

Seperti diketahui bahwa salah satu tugas pokok guru di sekolah adalah 

mengajar; oleh karena itu kompetensi professional yang mendukung kemampuan 

guru dalam mengajar haruslah menjadi titik sentral dalam program belajar-

mengajar yang actual yangmemerlukan “seni” dalam penanganannya, akan tetapi 

terdapat beberapa keteram[pilan dasar yang akan selalu dipergunakan guru dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu. Mengajar memang merupakan 

kegiatan yang bersegi banyak, yang membutuhkan berbagai keterampilan mengajar 

(teaching skills). Keterampilan-keterampilan memerlukan latihan terlebih dahulu, 
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baik nerupan latihan keterampilan secara teriosolasi (keterampilan tertentu saja) 

maupun latihan berbagai keterampilan secara terintegrasi. Oleh karena itu latihan 

mengjar dalam program pengalaman lapangan dimulai dengan latihan 

keterampilan secara terbatas dan yang diakhiri dengan latihan mengajar lengkap 

secara mandiri. Latihan-latihan keterampilan secara terisolasi itu biasannya 

dilakukan dengan mempergunakan microteaching. Dengan demikian program 

latihan keterampilan mengajar melalui microteaching merupakan salah satu 

komponen di dalam program pengalaman lapangan. 

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa “instructional effects” dan “nurturant 

effects” sama pentingnya dalam proses belajar-mengajar. oleh karena itu, meskipun 

latihan melalui microteaching itu terutama ditunjukan untuk suatu tujuan 

instruksipanal tertentu, namun wawasan dan sikap dari pengelola microteaching 

terutama dosen/guru pembimbing sangat penting artinya bagi calon guru/guru 

yang berlatih itu. Fungsi dan peranan dosen/guru pembimbing dan guru pamong 

di sekolah akan sangat menentukan keberhasilan latihan praktek mengajar itu, 

termasuk latihan melalui microteaching. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ruang lingkup pembahasan dalam 

naskah ini meliputi seluk-beluk tentang micro-teaching (yakni tentang apa, 

mengapa dan bagaimana micro-teaching itu), peranan dosen/guru pembimbing, 

serta beberapa keterampilan mengajar dan bagaimana cara-cara melatihkannya 

melalui micro-teaching. 

Bagian 1. PENGENALAN MICRO-TEACHING 

Dalam buku ini pembahasan terutama tentang mangapa diperlukan micro-

teaching, apa dan bagaiman micro-teaching, hubungan program latihan dengan 

micro-teaching dan program pengalaman lapangan, serta fungsi dan peranan 

supervisor (dosen/guru pembimbing) dalam latihan micro-teaching. 

Bagian 1 ini terdiri atas 5 BAB, yakni: 

Bagian 1 . latar belakang lahirnya micro-teaching, yang berisi beberapa rasional 

tentang pentingnya micro-teaching; 
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Bagian  2. pengertian, tujuan dan manfaat micro-teaching. 

Bagian 3. prosedur pelaksanaan micro-teaching, terutama tentang tahap-tahap 

pelaksanaannya; 

Bagian 4. hubungan micro-teaching dengan  program pengalaman lapangan, baik 

yang menyangkut isi program maupun organisasi pengelola program; dan 

Bagian 5. peranan supervisor (teacher educator) dalam micro-teaching; dalam bab 

ini diharapkan agar proses pembimbingan itu dilakukan sebagai suatu dialog antar 

tenaga professional. 
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II. LATAR BELAKANG LAHIRNYA MICRO-TEACHING 

 

Meskipun tugas dan tanggung jawab guru itu tidak terbatas hanya di sekolah 

saja, tetapi myang memberikan corak khas sebagai suatu profesi keguruan adalah 

peranannya di sekolah, terutama tugas dan tanggung jawabnya dalam mengajar. 

oleh sebab itu kemampuan professional guru dalam mengajar haruslah mendapat 

perhatian yang sungguh-sungguh. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah 

ditanamkan melalui program pendidikan pradinas (pre-service) haruslah 

dikembangkan selanjutnya melalui program dan setelah sekian lama akan 

ditingkatkan/diperbaharui melalui program penataran (in-service). Dengan 

demikian, pengembangan kompetensi guru dilakukan secara terpadu dan 

berkelanjutan dalam suatu program yang sistemik. 

Secara tradisional latihan peraktek mengajar dilakukan langsung di sekolah 

latihan sesudah calon guru memperoleh pengetahuan teoritis tentang dasar-dasar 

keguruan dan isi (konsten) dariu bidang studi yang akan diajarkannya. Pendekatan 

ini telah banyak dikeritik karena hasilnya kurang memuaskan, dan kadang-kadang 

memberikan akibat negative terhadap calon guru ataupun murid sekolah latihan itu. 

Keritik yang cukup beralasan terhadap pendekatan ini adalah karena kurang 

bahkan mungkin; tidak terpadunya antara teori dan peraktek, serta antara konten 

dan metode; disamping itu, calon guru langsung ditugasi mengajar di kelas tanpa 

pembekalan secara memadai dengan latihan-latihan terbatas terlebih dahulu. 

Kalau mengajar di kelas (dengan murid sekitar 35 orang, dalam waktu 40 menit, 

untuk satu pokok bahasan) telah merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks, 

maka latihan peraktek mengajar di kelas tersebut bagi calon guru akan dirasakan 

lebih rumit dan sulit. Sebab dalam latihan peraktek mengajar “for the student 

teacher has a two fold intention, that is pupils learn while he learn to teach (Brown, 

1975, p.7); sehingga dalam latihan peraktek mengajar yang langsung dilakukan di 

kelas dengan murid sekitar 30 orang dalam satu jam pelajaran dengan beban 

pengajaran yang banyak, maka perhatian calon guru terutama akan tertuju kepada 
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“his pupils learn” sehingga tujuan utama latihan yaitu “he learn to teach” akan 

terabaikan. Disamping itu kekeliruan/kesalahan yang dilakukan oleh calon guru 

tersebut akan merugikan sejumlah murid di kelas tempat ia berlatih. 

Karena berbagai kelemahan dari pendekatan tradisional tersebut di atas maka 

kini di kembangkan beberapa cara pendekatan baru diantarannya pendekatan yan g 

berdasarkan kompetensi yakni pendidikan guru berdasarkan kompetensi 

disingkatkan PGBK (Competency Based Teacher Education, disingkat CBTE), atau 

bisa pula disebut pendidikan guru berdasarkan “performance” (Performance Based 

Teacher Education, disingkat PBTE). Beberapa metode latihan peraktek mengajar 

(sebagai bagian dari program pengalaman lapangan) dari pendekatan ini antara lain 

“micro-teaching” dan simulasi (catatan tentang PGBK; pembahasan tersendiri dalam 

buku yang lain). 

Micro-teaching mulai dirintis di Stanford  university, USA, sekitar tahun 1963, 

sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan mutuy guru khususnya dalam 

meningkatkan kemapuan/keterampilan mengajarnya (teaching skill). Dalam waktu 

micro-teaching telah digunakan bukan saja disebagian besar lembaga pendidikan 

guru ndi Amerika Serikat melainkan juga diberbagai yang lain. Berdasarkan 

rekomendasi dari “The scond Sub -Regional Work-Shop on Teacher Education” 

yang diadakan di Bangkok pada bulan November 1971, maka micro-teaching mulai 

di pergunakan di berbagai Negara di Asia (terutama di Malaysia dan Filipina). 

Khusus di Indonesia, micro-teaching mulai di kenalkan oleh beberapa lembaga 

pendidikan guru, misalnya: IKIP Yogyakarta, IKIP Bandung, IKPI Ujung Pandang 

dan FKIP Universitas Kristen satyawasana. Dan pada bulan Mei-Juni  1977 telah 

diadakan seminar/penataran micro-teaching di Yogyakarta, yang telah 

menyarankan antara lain agar micro-teaching di masukan dalam silabi kurikuler 

pada lembaga pendidikan guru IKIP. Sedang dalam Kurikulum Sekolah Pendidikan 

Guru (SPG) 1976, micro-teaching telah dicantumkan sebagai salah satu sub-pokok 

bahasan. Dengan didirikannya beberapa pusat sumber-belajar (Learning Resource 

Center/LRC), maka terbuka kesempatan yang luas untuk meng-implementasikan 
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micro-teaching di seluruh Indonesia, baik untuk program  pendidikan pre-service 

dan program in-service maupun untuk keperluan penelitian. 
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III. PENGERTIAN, TUJUAN DAN MANFAAT MICRO-TEACHING 

 

Micro-teaching merupakan sdalah satu cara latihan peraktek mengajar yang 

dilakukan dalam proses belajar-mengajar yang di “mikro”kan untuk 

bentuk/mengembangkan keterampilan mengajar. karena situasi belajar-mengajar  

itu sengaja didesain sedemikian rupa sehingga dapat dikontrol, maka pembentukan 

keterampilan baru ataupun pembaharuan sesuatu keterampilan mengajar dapat 

dilakukan secara terisolasi. Sebagai  cara latihan peraktek mengajar dalam situasi 

laboratories, maka melalui micro-teaching, calon guru ataupun guru dapat berlatih 

berbagai keterampilan mengajar (teaching skills) dalam keadaan terkontrol untuk 

meningkatkan kompetensinya. 

Untuk mendapatkan bahan berbanding tentang pengertian micro-teaching,akan 

dikemukakan dua pendapat berikut ini.Mc. Knight (1971) mengemukakan bahwa 

micro-teaching adalah “a scaled down teaching encounter designed to develop new 

skills and refine old ones”. Calon guru atau guru yang sedang  berlatih itu mengajar 

sekolah kecil murid untuk 5-10 menit, yang kadang-kadang di rekam dengan “video 

tape recorder” (VTR) untuk diobservasi dan dianalisis oleh yang berlatih bersama-

sama dengan supervisor (Brown, 1975: 14). 

Perlu dikemukakan secara khusus pengertian micro-teaching seperti yang tertulis 

dalam salah satu buku UNESCO, yakni: 

Micro-teaching is a performance training method designed to isolate 

the component parts of the teaching process, so that the trainee can 

master each component one by one in a simplified teaching situation. 

(Mc.Laughlin dan Moulton, 1975: 5). 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa micro-teaching 

tetap merupakan “real teaching (Allen and Ryan, 1969, p.2), tetapi dalam bentuk 

mikro sehingga dapat dikontrol. Bentuk mikro tersebut meliputi  hamper semua 

komponen dalam interaksi belajar-mengajar, yakni: jumlah murid, bahan pelajaran, 

waktu, jenis keterampilan mengajar  yang digunakan dan lain-lain. 
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Bila dibandingkan antara “Teaching” dengan “Micro-Teaching”, maka akan tampak 

pebedaan dan persamaan seperti tertera dalam bagan berikut: 

               Teaching……………………………Micro Teaching 

- Murid : 30-40 orang 5-10 orang 

- Waktu : 30-45 menit 10-15 orang 

- Bahan Pelajaran : luas terbatas 

- Keterampilan : terintegrasi terisolasi 

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa: cirri khas dari pada micro-

teaching adalah sesuai dengan sebutanya yaitu bahwa kondisi serta situasinya 

disederhanakan atau di  “micro”kan, misalnya: 

- jumlah murid diperkecil (5-10 orang) 

- alokasi waktu dipersingkat (10-15 orang) 

- kegiatan mengajar di fokuskan pada keterampilan mengajar tertentu, 

- bahan pelajaran hanya mencakup satu dua aspek yang sederhana. 

Sifat “micro” dalam tehnik latihan ini berusaha mengisolasikan secara 

sistematis bagian-bagian dari keseluruhan proses belajar mengajar yang sedemikian 

kompleks itu. Usaha penyederhanaan mana didasari atas asumsi: 

- bahwa dengan menguasai lebih dahulu komponen kegiatan mengajar, akan 

dapat dilaksanakan kegiatan mengajar secara kesuluruhan yang bersifat 

kompleks itu. 

- Bahwa dengan menyederhanakan situasi latihan maka perhatian dapat 

ditujukan sepenuhnya kepada pimbinaan keterampilan tertentu (khusus) 

yang merupakan komponen dari kegiatan mengajar. 

- Bahwa dengan menyederhanakan situasi latihan maka lebih dimungkinkan 

untuk mengadakan observasi yang lebih seksama/cermat dengan pencatatan 

yang lebih teliti. Selanjutnya hasilnya dapat digunakan sebagai  bahan 

diskusi tenteang penampilan trainee yang bersangkutan. Hasil diskusi 

tersebut dapat digunakan sebagai umpan balik bagi trainee sehingga bila 
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yang bersangkutan melakukan kesalahan, dapat  diperbaikinya dengan cepat 

pada kesempatan latihan ulang. 

Seperti telah dikemukakan bahwa micro-teaching merupakan salah satu 

bentuk pendekatan performance, yang bertitik tolak dari suatu kenyataan bahwa 

“in-philosophical term teaching is a task word like “hunting” or “fishing” not an 

achievement word like “winning” (Brown, 1975, p.5); oleh sebab itu sebagai suatu 

pekerjaan, maka “mengajar” mempunyai unsure-unsur keterampilan. Meskipun 

mengajar itu merupakan “a complicated skjlls”, tetapi: 

“could be more easily taught when approached, not just as an 

application of theoretical principles, but as asynthesis of clearly 

identifiable behaviors designed to effect certain result” (Mc. Laughlin 

and Moulton, 1975, p.7). 

Keterampilan-keterampilan tersebut meliputi: “curriculum skills, materials 

skills, and instructional skills” (Mc. Laughlin and Moulton, 1975, p.6). dengan 

menggunakan microteaching, maka keteranpilan-keterampilan itu dapat di latih 

secara bertahap dalam keadaan terisolasi, sehingga calon guru dapat menguasainya 

dan menggunakanya dengan tepat. Dari segi lain, microteaching dapat pula 

dipergunakan untuk melatih supervisor (teacher educator) agar mampu 

membimbing calon  guru dalam latihan  mengajar, serta untuk keperluan penelitian. 

Meskipun berbagai penelitian telah membuktikan akan manfaat 

microteaching (Brown, 1975, p.15; Taylor, 1978, p.133.139), tetapi terdapat beberapa 

kelemahan/kekuranganya. Kelemahan pokok dari micro-teaching terutama 

bersumber pada kenyataan bahwa meskipun micro-teaching merupakan “real 

teaching” tetapi tetap bukan “real class-room teaching”. Dengan demikian, bukan 

hanya diperlukan penyesuaian kembali dari keterampilan yang telah dikuasai  

dengan situasi kelas yang sebenarnya, tetapi juga terdapat beberapa hal yang tidak 

terjangkau oleh micro-teaching seperti kompetensi yang bersangkut-paut dengan 

pengelolaan kelas, disiplin murid di kelas, dan sebagainya. Oleh karena itu, tetap 

diperlukan latihan peraktek mengajar di kelas yang sebenarnya, dan latihan melalui 
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micro-teaching hanyalah persiapan kearah praktik yang sebenarnya itu (real class-

room teaching). 

Berbicara tentang micro-teaching dalam konteks pelaksanaan program 

pengalaman lapangan, tidak berarti bahwa micro-teaching sebagai pengganti 

program praktek mengajar, melainkan berfungsi sebagai alat pembantu/pelengkjap 

dari program praktek mengajar. dengan perkataan lain bahwa latihan praktek 

mengajar tidak berhenti sampai dikuasainya komponen-komponen keterampilan 

mengajar saja melalui micro-teaching, tetapi perlu diteruskan sehingga calon guru 

dapat mempraktekan kemampuan mengajarnya secara komprehensif dalam “real 

class-room teaching”. Dengan begitu dapat terbinalah performance seorang guru 

yang diperlukan di depan kelas. 

Salah satu karakteristik micro-teaching di mungkinkannya feed back secara 

cepat bagi calon guru yang sedang berlatih. Dalam hal ini untuk keperluan 

pencatatan yang akurat dituntut/diperlukan terlibatnya teknologi modern, 

misalnya, umpamanya video-tape-recorder lengkap dengan kameranya (VTR 

UNIT). Dengan video-tape-recorder dimungkinkan adanya feed back, yang dapat 

menyajikan gambar bergerak dengan rekaman suaranya yang sinkrun. Sehubungan 

penggunaan VTR dalam pelaksanaan micro-teaching, maka factor-faktor berikut 

perlu dipertimbangkan: banyak sedikitnya calon guru yang akan dilatih, alokasi 

waktu yang tersedia, sumber dana yang diperlukan dalam pembiayaannya. 
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IV. PROSEDUR PELAKSANAAN MICRO-TEACHING 

 

Sebagai bahagian dari program pengalaman lapangan, maka pelaksanaan 

micro-teaching haruslah dilakukan dalam rangkaian dengan keseluruhan rencana 

operasional dari program tersebut. Seperti diketahui, program pengalaman 

lapangan meliputi tahap-tahap: observasi/orientasi, latihan mengajar, dan latihan 

tugas-tugas non-mengajar; dalam latihan  mengajar terdapat latihan mengajar secara 

terbatas (terisolasi) melalui micro-teaching. Dengan demikian, sebelum 

melaksanakan micro-teaching calon guru terlebih dahulu melakukan  

orientasi/observasi tentang tugas-tugas guru di sekolah, terutama dalam mengajar, 

dan pembekalan dalam berbagai mata pelajaran yang bersangkut paut dengan 

proses belajar-mengajar (baik segi teoritis maupun terbatas). Pada tahapan ini calon 

guru harus dapat memiliki peta kognitif yang jelas tentang tugas-tugas guru di 

sekolah, serta memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan sebelum 

calon guru tersebut berlatih mengajar. 

Langkah persiapan kearah pelaksaan micro-teaching adalah pengenalan 

konsep kicro-teaching itu sendiri, terutama tentang apa, mengapa, dan bagaimana 

micro-teaching itu. Disamping itu calon guru harus pula terlebih dahulu mengkaji 

tentang berbagai keterampilan mengajar yang dapat dilatihkan melalui micro-

teaching. Dengan persipan tersebut, calon guru dapat memulai latihanya 

unit/laboratorium micro-teaching, umpamanya yang ada di Pusat Sumber Belajar 

(Learning resource centre). 

Tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan micro-teaching itu sendiri telah 

diadakan berbagai variasi. Pada saat  micro-teaching mula-mula dikembangkan di 

Stanford, tahapan itu meliputi: perencanaan, praktek micro-teaching, observasi, 

diskusi (balikan), perencanaan ulang, praktek ulang mikro-teaching, observasi 

ulang, dan diskusi ulang. Pada beberapa tempat, seperti di the New University of 

Ulster, tahapan itu hanya pada : perencanaan, praktek mikro-teaching, observasi, 

dan diskusi (balikan); hal ini karena “immediate reteach scores at ulster were almost 
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always  lower than teach scores and students disliked the reteach sessions” (B rown 

and Gibbs, 1974, dari Brown, p.15). 

Dari uraian diatas di depan dapat dikemaskan sebagai berikut: 

 

 

Untuk melaksanakan micro-teaching di lembaga pendidikan Tenaga Kependidikan 

kita, disarankan menempuh langkah-langkah berikut ini: 

Langkah ke-1. 

Sebelum (mahasiswa) calon guru diperkenalkan dengan micro-teaching 

beserta aspek-aspeknya, lebih dahulu mereka dikirim ke sekolah-sekolah latihan 

untuk mengadakan observasi tentang proses/linteraksi belajar-mengajar, 

kemudahan hasil observasinya dibawa kekampus untuk diadakan diskusi 

seperlunya. Baru sesudah itu mereka diperkenalkan dengan segala sesuatunya yang 

berkenaan dengan micro-teaching, misalnya: 

- mengenai apa itu micro-teaching 

- mengenai apa maksud dan tujuan micro-teaching 

- mengenai unsure-unsur atau keterampilan mengajar apa yang perlu 

dilatihkan dalam m,icro-teaching secara terisolasi. 

- Dan lain-lain aspek dari micro-teaching. 

Adapun pengenalan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan perkuliahan 

biasa yang disambung dengan diskusi atau kegiatan-kegiatan khusus. 

Langkah ke-2. 

Setelah calon guru mendapat “introduksi” tentang micro-teaching selanjutnya 

mereka ditugasi untuk mempelajari berbagai komponen keterampilan mengajar 

yang telah diisolasikan lewat model-model yang telah tersedia  berupa paket-paket 

(di perpustakaan, di pusat Sumber Belajar ataupun di Lembaga Pengelola Peraktek 

Pengalaman Lapangan/lembaga peraktek keguruan cq. Unit Micro-teaching). 

Paket-paket tersebut dapat berupa: transcript, tapeskript, videotapeskript, ataupun 

gabungan dari ketiga-tiganya. 
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Cara mempelajari model-model yang berupa paket tersebut dapat dengan aza 

individualized learning yaitu calon guru yang bersangkutan tidak perlu diikat 

dengan batasan waktu yan g ketat, biarkan mereka melangkah sesuai dengan 

kecepatanya  dan waktu yang mereka miliki asal tidak meninggalkan prinsip 

tterpimpin terarah serta terkontrol. Dalam mempelajari model-model tersebut 

sambil mem-“praktekan” penggunaan panduan observasi/penilaian lainnya, yang 

sangat membantu dalam arti mempertinggi pemahamannya  terhadap komponen-

komponen keterampilan mengajar yang harus mereka kuasai dalam mengajarnya 

kelak (di sekolah). 

Langkah ke-3. 

Tugas selanjutnya bagi calon guru/trainee ialah merencanakan/membuat 

persiapan tertulis micro-teaching dalam berbagai bentuk keterampilan yang 

diisolasikan, misalnya: 

- keterampilan dalam “stimulus variation” (varisa stimulus) 

- keterampilan dalam “set introduction and closure” (siasat membuka dan 

menutup pelajaran) 

- ketterampilan ddalam “questioning” (keterampilan bertanya) 

- dan lain-lain. 

Tugas tersebut dapat dilaksanakan secara perorangan atau secara kelompok. 

Langkah ke-4a dan langkah ke-4b. 

Pada tahapan kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok kerja yang masing-masing 

beranggotakan 7-8 orang (kelas secara kesuluruhan dipimpin oleh dosen/guru 

pembimbing). Masing kelompok melakukan peraktek micro-teaching dalam bentuk 

peer teaching, yaitu memperaktekan apa yang mereka persiapkan secara tertulis 

(padda langkah ke-3). 

Yang disebut peer teaching disini adalah: mengajar sesame teman 

sejawatnya/seangkatan  yang bertindak sebagai murid. 

Adapun perincian 7-8  orang anggota  beerkelompok digilir untuk melakukan 

peranan sebagai berikut: 
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- 5 orang berperan sebagai murid 

- 1 orang berperan sebagai guru 

- 2 orang berperan sebagai observer 

Sewaktu masing-masing kelompok melakukan peraktek micro-teaching hendaknya 

guru/dosen pembimbing senantiasa  berkeliling dari kelompok satu ke kelompok 

lain untuk mengontrol apakah semuanya sudah berjalan pada jalur yang semestinya 

( on the right track). 

Pada saat praktik micro-teaching tersebut berlangsung, disamping observasi oleh 

guru/dosen pembimbing dengan mempergunakan panduan observasi, dapat pula 

diadakan pula dilakukan perekaman dengan ATR/VTR, sesuai dengan kebutuhan 

damn fasilitas yang tersedia; umpamanya apabila yang dsilatihkan itu berupa 

keterampilan variasi stimulus tentang gerak-gerik guru haruslah dipergunakan 

VTR, sedang kalau yang dilatihkan adalah  ketterampilan bertanya cukup 

menggunakan ATR. 

Perekaman ini sangat penting dalam diskusi (langkah 5), karena dengan perekaman 

itu calon guru dapat “mengobservasi” dirinya (apabila di putar ulang/play back) 

seta calon guru tersebut didorng untuk mampu menganalisa dirinya sendiri. 

(catatan: tentang hal ini akan dibahas dalam uraian tersendiri). Disamping itu, 

peerrekaman mungkoin diperlukan pula apabila antara calon guru dan observer 

terjadi perbedaan pendapat dalam diskusi. 

Apabila seluruh anggota kelompok tersebut telah mendapat giliran untuk 

memainkan peranan sebagai guru dan observer, maka praktik micro-teaching dapat 

dilanjutkan dengan menggunakan murid yang sebenarnya. Bahkan tahap ini sangat 

penting, karena situasi dan kondisi proses belajar-mengajar berlangsung dengan 

sebenarnya. Praktik dengan murid ini juga dilakukan seperti pada peer teaching, 

ddengan melakukan observasi/perekaman. 

Langkah ke-5. 

Pada tahapan ini, dilakukan diskusi dan pembimbingan  terhadap calon guru. 

Apabila dilakukan perekaman (ATR/VTR), terlebih dahulu dilakukan pemutaran 
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kembali (play back)dari rekaman itu, sehingga calon guru dapat mengobservasi 

dirinya sendiri. Sesudah itu calon diminta mengemukakan pendapatnya tentang 

praktik/latihanya tadi, dan dengan pertanyaan-pertanyaan dari supervisor serta 

pendapat dari calon dan teman-temannya yang ikut bertindak sebagai observer, 

dilakukanlah diskusi untuk menganalisa latihan tadi. Pada akhir diskusi  harus 

dicapai kesepakatan antara calon dengan supervisor tentang segi-segi yang telah 

memuaskan dan segi-segi yang belum memuaskan, bahkan hal yang terakhir 

tersebut akan sangat penting sebgai balikan yang segera harus diperbaiki apabila 

diadakan praktik ulang (re-teach). Pada saaat perencanaan ulang dan praktik ulang 

itu, aspek-aspek yang kurang itu harus menjadi pusat perhatian calon guru (dan 

supervisor/observer) dalam latihan ulang itu. 

Langkah ke-6, 7, dan 8. 

Langkah-langkah ini menyerupai  langkah-langkah ke 3.4.dan 5, yakni perencanaan 

kembali, praktik ulang dan perrekaman/observasi, serta diskusi. Langkah-langkah 

ini dilakukan apabila dianggap terdapat hal-hal yang segera harus dipeerbaiki. 

Terdapat pula kemungkinan bahwa langkah-langkah ini ditangguhkan pada 

kesempatan yang berikutnya. 

Yang diperlukan dalam micro-teaching yaitu adanya umpan-balik. Agar umpan-

balik teersebut bersifat obyektif maka diperlukan alat-alat pencatat yang bersifat 

akurat, misalny ATR maupun VTR, penggunaan tersebut menuntut pengaturan 

tempat dudukyang khusus agar dalam penggunaan peralatan tersebut tidak 

mengganggu                            murid dan guru yang sedang terlibat dalam interaksi 

belajar-mengajar. 

Adapun pengaturan tempat duduk  bila menggunakan ATRdisarankan antara lain: 
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 A M M 

   G T M M 

 R M M 

G         = guru 

M        = murid 

ATR    =audio-tape-recorder 

Pengaturan tempat duduk bila dugunakan VTR dengan sebuah kamera, 

umpamanya: 

                           M 

                                 M      

                                      M 

   K                                             G 

                                      M        

                                  M                      

                            M       

   Pengaturan tempat duduk bila digunakan VTR dengan dua kamera, umpamanya: 

      K2 

                                        G                                                    G  = guru 

                                                                                               M =  murid 

                                                                                               K  =  kamera 

M M M 

M M M 

M M M 

                                 

                                    K2 

Pengaturan alat-alat perekam ini haruslah sedemikian rupa agar dapat merekam 

bukan hanya guru tetapi juga murid, baik suaranya dan juga geerak-geriknya (pada 

VTR). 
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Perlu ditekankan bahwa pelaksanaan micro-teaching dengan menggunakan VTR 

akan memerlukan biaya dan teknis mahal, oleh karena itu harus direncanakan 

dengan sebaik-baiknya. Hal ini bukan berarti bahwa micro-teaching tanpa alat 

perekam (ATR/VTR)      akan kurang bermanfaat, sebab umpan balik dapat 

dilakukan melalui supervisor/observer dengan menggunakan panduan observasi. 

Hal ini akan sangat mungkin dilakukan di Pusat Sumbeer Belajar (LRC) yang telah 

dilengkapi dengan ruang khusus untuk observasi itu. 
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V. HUBUNGAN MICRO-TEACHING DENGAN PROGRAM PENGALAMAN 

LAPANGAN 

Di atas telah disebutkan bahwa program micro-teaching tidak dimaksudkan sebagai 

pengganti program praktik mengajar, melainkan sebagi bagian dari program praktik 

keguruan atau program praktek pengalaman lapngan yang berusaha untuk 

menimbulkannya, mengembangkan serta membina keterampilan-keterampilan 

tertentu dari calon-calon guru dalam menghadapi kelas. Sehubungan dengan hal 

tersebut di atas beerikut ini di gambarkan/disajikan bebeerapa alternative yang 

dapat menggambarkan program micro-teaching dalam lingkup program praktik 

keguruan/pengalaman lapangan. 

Alternative 1: program micro-teaching dalam program pengalaman lapangan 

 

 

Alternative 11: program micro-teaching dalam program pengalaman lapangan 

 

 

Pemilihan alternative ini dapat dilakukan antara lain berdasarkan latar belakang 

pendidikan/pengalaman mengajar dari siswa/mahasiswa. Umpamanya bagi 

mahasiswa yang berasal dari SMA diharuskan memilih alternative 1, sedang dari 

SPG memilih altyeernatif 11. alternative maupun yang dipilih, haruslah tetap 

engikuti prinsip yang sama yakni latihan-latihan keterampilan terbatas yang 

dilakukan secara terisolasi dalam teori micro-teaching, haruslah dilatihkan kembali 

secara terintegrasi dalam “real classroom teaching”. 

Sebagi bagian dari jenis program pengalaman lapangan, micro-teaching perlu 

ditempatkan pada kedudukan organisasi pengelolaan pengalaman lapangan, hal ini 

dimaksudkan sesuai dengan hakekatnya. Pengelolaan micro-teachinguntuk dapat 

dilaksanakan seperti tersebut diatas hrus dipertanggungjawabkan, sehingga dalam 

pengelolaan micro-teaching tersebut dipeerlukan staf yang mempunyai keahlian 

yang beerbeda-beda antara lain: 
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1. pimpinan, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan serta kerja dari 

unit dari micro-teaching. Paham akan fungsi micro-teaching dan mampu 

mengadakan hubungan keluar baik dengan instansi di dalam maupun di 

luar newgeri dalam batas-batas kewenangannya. 

2. ssstaf ahli teknis, menaangani  dan bertanggung jawab terhadap alat-alat 

micro-teaching serta mengadakan manipilasim alat. 

3. staf ahli penelitian, mengadakan penelitian guna mengembangkan micro-

teaching. 

4. staf dosen pembimbing (superevisor), membimbing calon nguru yang 

sedang melaksanakan micro-teaching. 

5. pelaksanaan program, mengatur pelaksanaan micr-teaching. Untuk 

membeerikan ilustrasis bagaimana instruktur dan organisasi pengelola 

pengalaman lapangan akan disajikan bagan sebagai berikut: 
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VI. PERANAN SUPERVISOR (TEACHER EDUCATOR) DALAM MICRO-

TEACHING. 

Supervisor (teacher educator) merupakan ssalah satu unsure penting dalam setiap 

latihan praktik keguruan ini. Sebagai pengelola belajar-mengajar, supervisor bukan 

hanya berfungsimembantu calon guru untuk mencapai tujuan latihan, tetapi juga 

harus mengadakan evaluasi tentang efesiensi dan efektifitas dari program latihan 

tersebut secara keseluruhan. 

Dalam suatu latihan micro-teaching, peran supervisor meliputi seluruh dari tahap-

tahap pri\osedur pelaksanaanya misalnya: pemilihan model (model lesson) yang tepat 

mengarahkan dalam diskusi,membantu calon guru dalam perencanaan persiapan mengajar, 

observasi dalam praktik micro-teaching dan terutama membantu dalam pemanfaatan umpan 

balik untuk latihan berikutnya dan seterusnya. 

Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu segi penting dalam micro-

teaching adalah peranan umpan balik (feed back) yang obyektif yang segera dapat 

dimasukan dalam proses belajar mengajar dan mempengaruhi proses belajar 

mengajar berikutnya. Dengan demikian calon guru secara bertahap akan dapat 

meningkatkan keterampilan yang  sedang dilatihnya. 

Terdapat berbagai cara yang dapt dilakukan dalam usaha memperoleh umpan balik, 

seperti: panduan observasi yang diisi oleh supervisor/observer, umpan balik dari 

sesame calon guru/peer, dan dari hasil perekaman melalui audio ataupun 

videotape-recorder. 

Untuk melancakan tugasnya sebagai supervisor maka seyogyanya yang 

bersangkutan memiliki: 

- keeterampilan mengobservasi belajar mengajar 

- keterampilan menganalisis proses belajar mengajar, 

- keteerampilan dalam menggunakan alat-alat penilaian (panduan 

observasi/evaluasi). 

- Keterampilan dalam membantu calon guru untuk meningkatkan 

penampilannya di depan kelas. 
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Khusus pembimbingan dalam diskusi sesudah praktek micro-teaching (langkah ke-5 

atau 8), peranan supervisor sangat menentukan. Apakah umpan balik yang 

diperoleh dalam diskusi tersebut   merupakan umpan balik yang tepat, akan banyak 

ditentukan supervisor. Pada umumnya terdapat tiga strategi yang dapat ditempuh 

dalam pembimbingan latihan praktek mengajar, termasuk micro-teaching. Yakni 

“Tell, listen and Tell, and Listen (nondirective counseling)(Maier, 1958, dikutip oleh 

Brown, 1975:140). 

1. strategi “Tell” merupakan strategi yang  agak otoritatif, karena peranan 

supervisor teerutama memberitahu kepada calon guru tentang hal-hal yang 

menurut pendapatnya telah baik dan hal-hal yang masih lemah/kurang.   

2. strategi “Listen and Tell” merupakan stategi yang direktif non otoritatif, 

karena supervisor mendorong caloln guru untuk menganalisis dirinya 

melalui pertanyaan yang menuntun ataupun menggali untuk 

memperluas/mempertajam analisisnya. Setelah disepakati segi-segi yang 

masih kurang, maka langkah selanjutnya adalah membantu calon guru 

untuk mencari dan menemukan cara untu meningkatkan yang masih 

kurang/lemah tadi. 

3. stategi “Listen”, merupakan strategi yang non direktif, karena supervisor 

akan lebih banyak menjadi pendengar saja tanpa mencoba mempengaruhi 

calon tersebut. 

Kalau sikap professional guru diharapkan selalu mengadakan “self evaluation and 

Improvement”, maka sikap itu harus dimulai dibina danh dikembangkan di 

Lembaga Pendidikan Guru (LPTK), baik yang melalui latihan yang berencana 

maupun (bahkan yang terpenting) contoh dari supervisor. Oleh karena itu, diskusi 

suatu latihan praktek haruslah berlangsung dalam situasi dan kondisi professional 

dimana seorang yang belum berpengalaman mendapat dorongan dan bantuan dari 

seorang yang telah berpengalaman. Oleh karena itu, dari ketiga strategi tersebut di 

atas, sebaiknya dilaksanakan strategi ke-2 (Listen and Tell), dengan prinsip: 

menolong calon guru agar ia dapat menolong dirinya sendiri. 
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Bagian 11. BEBERAPA KETERAMPILAN MENGAJAR DAN CARA 

MELATIHKANYA. 

Daa;lm bagian ini pembahasan ini terutama tentang berbagai keterampilan mengajar 

(teaching skills) yang dapat dilatihkan melalui micro-teaching. Serta beberapa saran 

tentang bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk melatih ketrampilan itu. 

Disamping itu diberikan pula lembaran kerja dan contoh transcript pada beberapa 

keterampilan teertentu. 

Bagian ini terrdiri atas 5 Bab, yakni: 

Bab 6. meninjau secara umum tentang berbagai jenis keterampilan mengajar. 

Bab 7. keterampilan variasi stimulus: tentang beberapa pengertian dasar, cara 

dilattihkan, lembaran kerja dan transcript. 

Bab 8. siasat membuka dan menutup pelajaran dengan komponen seperti di atas. 

Bab 9. dorongan terhadap partisipasi murid, yang hanya mengemukakan tentang 

pengertian dasar dan cara melatihkanya; 

Bab 10. keterampilan bertanya: yang membahas baik aspek maupun aspek 

pertanyaan, dengan pengertian, cara melatihkan, lembaran kerja, dan transcript. 
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VII. KETERAMPILAN-KETERAMPILAN MENGAJAR (TEACHING 

SKILLS). 

Sebelum calon guru melaksanakan praktek micro-teaching terlebiih dulu ia harus 

memaklumi komponen-komponen kebulatan ketereampilan mengajar. komponen-

komponen keterampilan mengjar tersebut antara lain (Allen dan Ryan, 1969, h.15). 

- variasi stimulus (stimulus variation) 

- siasat memulai/memmbuka pelajaran (set iintroductioon) 

- siasat menutup pelajaran (closure) 

- isyarat/sasmita (silence and non verbal cues) 

- dorngan terhadap partisipasi siswa (reinforcement of student partisipation) 

- kepasihan bertanya (fluency in asking questions) 

- pertanyaan penggali/melacak (probing questions) 

- pertanyaan tingkat tinggi (higher order questions) 

- pertanyaan divergen (divergent questions) 

- mengenai tingkah laku yang tampak (recognizing attending behaviour) 

- pengilustrasian dan penggunaan contoh (illustrating and use of example) 

- berceramah (lecturing) 

- pengulangan yang direncanakan (plned repetition) 

- kelengkapan berkomunikasi (completeness of communication). 

Keteramp0ilan-keterampilan tersebut secara terisolasi dicoba dilatihkan melalui 

micro-teaching. Dewngan asumsi bahwa penguasaan lebih dulu komponen-

komponen mengajar, akan dapat dilaksanakan dengan mudah kegiatan mengajar 

secara keseluruhan. Komponen-komponen keterampilan mengajar yang disarankan 

untuk dilatih dalam tulisan ini ialah: 

1. variasi stimulus (stimulus variation) 

2. siasat membuka dan menutup pelajaran (set introduction and closure) 

3. dorongan terhaddap partisipasi murid 

4. keterampilan bertanya (questioning) 
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dassar penbagian kawasan tersebut ialah dengan adanya anggapan bahwa 

komponen-komponen keterampilan yang lain telah ternaung dalam 3 kawassan 

tersebut yang bertindak sebagai suatu paying yang menaungi setandan komponen 

keterampilan tertentu. 
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VIII. KETERAMPILAN  VARIASI  STIMULUS (STIMULUS VARIATION 

SKILLS) 

A. PENGERTIAN DASAR 

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar-

mengajar yang ditunjukan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam 

situasi proses belajar mengajar murid senantiasa menunjukan kerukunan, antusias 

serta penuh partisipasi. Untuk itu calon guru perlu dilatih agar menguasai 

keterampilan tersebut. Latihan ini meliputi berbagai aspek yang ternaung dalam 

suatu naungan kegiatan yang diberi judul. Variasi Stimulus. 

Aspek-aspek yang perlu dilatihkan dalam naungan kegiatan ini meliputi: 

1. geerak guru (teacher movement) 

2. isyarat/sasmita guru (teacher gesture) 

3. suara guru (teacher voice) 

4. kebisuan guru (teacher silence) 

5. gaya interaksi (interaction styles) 

6. kontak pandang dan gerak (eye contact and movement) 

7. pemusatan perhatian murid (focusing) 

8. pengalihan penggunaan indera (switching sensory channels). 

1. geerak guru (teacher movement) 

Tujuan latihan ini ialah: untuk melatih calon guru agar dalam menghantarkan 

pelajaranya di dalam kelas telah terbiasa bergerak bebas (tidak “kikuk” atau “kaku”) 

dan dalam latihan ini diharapkan  kebiasaan atau tingkah laku yang negative dapat 

di hilangkan. 

Berikut ini di sajikan beberapa petunjuk, antara lain: 

- biasakan bergerak bebas dalam kelas, hal ini terkandung maksud sambil 

memberikan dorongan dan menanamkan “rasa dekat” paadda murid 

sekaligus sambil mengontrol tingkah laku murid. 

- Jangan membiasakan menerangkan sambil menulis menghadap papan tulis. 

Sebaiknya lebih dahulu menulis baru setelah itu menerangkan  (hal ini dapat 
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di atasi bila papan tulisnya fungsinya digantikan oleh over head projector), 

hal ini bermaksud apakah keteranganya dapat didengar dan diperhatikan 

murid. 

- Jangan membiasakan  menerangkan sambil berjalan mondar-mandir tetapi 

juga jangan pula membiasakan menerangkan hanya sambil duduk saja. 

- Pada waktu menerangkan usahakan agar arah pandangan menjelajahi 

keseluruhan kelas, dalam hal ini jangan sekali-kali menerangkan dengan 

arah pandangan kelangit-langit, kearah lantai ataupun kea rah luar. 

- Pada waktu seorang murid mengajukan pertanyaan usahakan bergerak  

menjahui sipenanya, dengan maksud agar sipenanya mengucapkan 

pertanyaanya dengan suara keras dan jelas supaya murid yang lain juga 

mengikuti (involve) persoalan yang dijukan. 

- Bila di ininginkan uuntuk mengobseravasi seluruh kelas maka bergeraklah 

perlahan-lahan dari arah belakang kelas kearah depan, dengan maksud agar 

dapat mengetahui tingkah laku murid dengan seksama tanpa di ketahui oleh 

murid yang bersangkutan. 

Petunjuk-petunjuk yang lain dapat dicari atau dikembangkan sendiri oleh murid. 

2. isyarat/sasmita guru (teacher gesture) 

Yang dimaksudkan dengan isyarat guru ialah gerak tubuh maupun anggota badan 

yang mengandung arti/maksud tertentu dalam hubunganya untuk menimbulkan 

perhatian, rangsangan pada murid dalam settin g belajar mengajar, misalnya: 

- geerak tangan yang menggambarkan/menyatakan sesuatu, misalnya dengan 

gerakan tangan dapat digambarkan suatu bentuk benda, ukuran maupun 

kecepatan gerak benda yang bersangkutan. 

- Angukan kepala dapat menyatakan sesuatu maksud, misalnya: guru 

mengangguk-anggukan kepala berkali-kali sewaktu mendengarkan murid 

yang sedang diwawancarainya berarti siguru setuju dengan apa yang di 

ucapkan oleh murid dan mempersilahkan murid untuk melanjutkan apa 

yang sedang diutarakanya. 
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- Gerak mengangkat alis mata; dengan gerak mengangkat alis mata tinggi-

tinggi dapat berarti pihak yang diajak bicara menunjukan kagum, tercengang 

atau heran atau dengan perkataan lain guru berkeinginan mendengarkan 

ceritera murid lebih lanjut. 

- Mengkerutkan kening; dengan mengkerutkan kening  berarti pihak 

pendengar tidak setuju atau belum paham akan yang diucapkan oleh si 

pembicara. 

- Bertepuk tangan; dengan bertepuk tangan dapat berarti si pembicara 

mengundang perhatian agar pihak lain perhatiannya terpusat kepadanya 

atau dengan bertepuk tangan dapat bermaksud menyatakan kagum dan 

mensuport sesuatu tindakan. 

3. suara guru (teacher voice) 

Agar orang yang mendengarkannya senantiasa memperbarui perhatianya, maka 

dianjurkan agar guru jangan berbicara dengan nada yang sama (monoton). 

Pembicaraan yang hidup dan mengundang perhatian pendengarnya bila di ucapkan 

dengan pola-bicara yang berganti-ganti. Sebab dengan “speech pattern” yang 

berganti-ganti akan menanamkan rasa senang untuk mendengarkan. 

Sehubungan dengan kegiatan belajar-mengajar “a dull flat voice leads to dull flat 

class”. 

4. kebisuan guru (teacher silence) 

Pembicaraan yang lebih mengundang perhatian pendengarnya bila 

diucapkan/disampaikan dengan teknik “selingan diam”, sebab berhenti sebentar 

sebelum mengucapkan sesuatu yang lebih lanjut dapat mengundang perhatian 

pihak pendengar, tetapi bila “tehnik” diam tersebut digunakan terlalu lama niscaya 

malah mengundang kegelisahan yang meningkat kearah kebosanan pihak yang 

mendengarkan. Tehnik diam mendadak ditengah-tengah pembicaraan bila 

digunakan secara tepat akan mengundang perhatian yang serius dari murid, sebab 

murid berkeinginan mengetahui kelanjutan dari isi pembicaraan. Calon guru 
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ataupun guru-guru muda cenderung berbicara tergesa-gesa seolah-olah diburu oleh 

sesuatu sehingga tidak menggunakan “tehnik diam”. 

Guru yang telah berpengalaman, bila kepadanya dilontarkan sesuatiu pertanyaan 

maka tidak tergesa-gesa dijawabnya pertanyaan itu, ia cenderung menunggu pihak 

penanya sampai selesai mengutarakan pertanyaannya, dengan, tujuan untuk 

mengatur siaasat dalam merangka menyusun jawaban dan bila perlu dapat 

melontarkan balik pertanyaan kepada murid. 

Oleh sebab itu sudah sepantasnyalah bila calon guru dan guru mengetahui hal itu 

dan perlu dilatih bagaimana mengundang perhatian murid melalui “tehnik diam”. 

Untuk membangkitkan rasa ingin tahu murid-muridnya. 

5. gaya interaksi (interaction styles) 

Agar jangan menimbulkan kebosanan, kejemuan serta untuk menghidupkan suasan 

kelas, demi keberhasilan muriod mencapai kemampuan yang telah di tentukan oleh 

tujuan pelajaran, maka dalam variasi stimulus dituntut adanya pola hubungan 

tertentu antara kesemua pihak yang terlihat dalam setting belajar mengajar, pola 

hubungan tersebut dikenal dengan pola atau interaksi. Untuk menghindarkan 

kebosanan dan kejemuan seperti tersebut di atas sudah sewajarnya kalau calon guru 

sebelumnya telah melatih, atau membiasakan diri menggunakan gaya interksi yang 

di maksud. 

Dalam hal ini ada 3 macam gaya interaksi, yaitu: 

1. pola guru – kelompok murid 

dalam hal ini guru menyelenggarakan dialog dengan seluruh kelaas dan bila 

menampilkan pertanyaan maka pertanyaan tersebut ditunjukan kepada seluruh 

kelas bukan murid tertentu secara individual. 

2. pola guru – murid sebagi individu 

dalam interaksi ini baik pertanyaan maupun pernyataan guru langsung 

ditujukan kepada salah seorang murid tertentu sehingga selanjutnya terjadi 

dialog dua arah. 

3. pola murid – murid 
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setelah guru memberikan pengarahan atau pengantar kemudian dilontrarlan 

permasalahan ke kelas agar terjadi diskusi antara murid dalam mengupas 

permasalahan tersebut. 

Di Sekolah Dasar pola interaksi semacam ini (pola murid-murid) sukar 

ditimbulkan  disebabkan murid cenderung bersifat guru-sentris. 

6. kontak pandang dan gerak (eye contact and movement) 

Hal ini sebetulnya masih termasuk dalam katagori gesture maupunmovement, 

namun dalam hal ini ingin di eksplisitkan bahwa eye contact mempunyai arti 

tersendiri dalam “controlling interaction”. Kontak pandang dan gerak merupakan 

suatu kunci modes penyampaian ekspresi emosi, misalnya: 

- guru sedang menerangkan kepada salah seorang murid dengan menatapkan 

pandangan matanya yang tajam, hal itu dapat mengandung arti bagi si 

murid, bahwa pihak pembicara tidak ingin diinterupsi, dan sebaliknya. 

- Bila seorang murid sedang mengutarakan sesuatu persoalan kepada guru, 

sedang pak guru menanggapinya dengan sorotan atau pandangan mata 

yang penuh menyelidik (memandang teleng mata murid kemudian 

mennyulusuri kea rah tubuh dan kemudian kembali kearah teleng mata) hal 

ini akan mendatangkan efek psikhologis bagi murid, seolah-olah tidak 

dipercaya atau dianggap “enteng” oleh guru sehingga baginya sukar untuk 

mengonsentrasikan pikiranya terhadap persoalan yang sedang 

diutarakannya. 

7. pemusatan perhatian murid (focusing) 

Ussaha guru untuk memusatkan perhatian murid pada suatu persoalan atau 

pelajaran itu disebut focusing. 

Ada dua macam focusing, yaitu: 

1. verbal-focusing 

2. gestural focusing 

contoh verbal focusing, guru mengucapkan: 

- coba dengarkan! 
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- Amati baik-baik gambar ini! 

- Periksalah diagram ini dengan seksama! 

Contoh gestural focusing, misalnya: 

- guru menunjuk sebuah gambar yang tergantung di depan kelas. 

Dalam praktek, pelaksanaan verbal dan gestural focusing itu di lakukan secara 

serempak, artinya sambil menunjuk gambar guru sambil mengucapkan: coba 

peerhatikan gambar ini baik-baik. 

8. pengalihan penggunaan lindera (switching sensory channels) 

Kemampuan murid untuk menyerap dan memproses informasi dapat ditingkatkan 

bila dalam belajar-mengajar tidak bersifat monotone. Hal itu dapat diatasi dengan 

menggunakan berbagai saluran indera penerima secara bergantian. 

Contoh: 

- pengalihan dari saluran indera pendengar ke saluran indera penglihat di 

sambung ke saluran indera pendengar lagi. (pendengar-penglihat-

pendengar). 

Semula kegiatan muridberpusat pada keterangan guru tentang sesuatu masalah 

kemudian dilanjutkan memperhatikan gambar (slide) di lAayar putih yang 

sehubungan dengan masalah ttersebut setelah itu mendengarkan keterangan 

lebih lanjut tentang masalh yang sedang di ditampilkan. 

- Pengalihan dari indera pendengar ke saluran psikhomotor, missalnya: dari 

kegiatan mendengarkan petunjuk guru lalu dilanjutkan dengan 

kegiatan/pekerjaan yang bersifat manual/keterampilan. 

- Pengalihan dari indera penglihat ke indera pendengar dilanjutkan ke indera 

penglihat lagi, miosalnya: dari kegiatan melihat gambar (slide) di layer putih 

kemudian projector dimatikan guru menerangkan atau memberi komentar 

secara verbal kemudian dilanjutkan dengan pemutaran slide. 

- Pengalihan indera penglihat ke indera peraba dilanjutkan ke indera pencium, 

misalnya: guru memperlihatkan bentuk tubuh cumi-cumi kepada murid 

kemudian murid diberi kesempatan untuk meraba betapa licin dan halusnya 
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kulit-tubuh- cumi-cumi setelah itu kepada murid diminta untuk mengetahui 

bau tubuh cumi-cumi. 

  B BAGAIMANA KETERAMPILAN VARIASI  STIMULUS DILATIHKAN 

1. petunjuk umum 

Agar latihan dapat berhasil dengan baik keterampilan variasi stimulus harus lebih 

dulu dipahami oleh calon guru. 

2. saran pelaksanaan 

Tahap 1: 

- setelah para calon guru memperoleh informasi/penjelasan secukupnya 

tentang keterampilan-keterampilan apa yang perlu dilatihkan dalam 

“stimulus variation skills”, maka kepada calon guru ditugasi untuk 

mendalami pemahamanya tentang keterampilan variasi stimulus ini lewat 

paket-paket micro-teaching “in stimulus variation skills” yang dapat berupa 

naskah tertulis (transcript) yang telah disiapkan/disediakan. (syukurlah bila 

senter/lembaga yang bersangkutan dapat menyediakan naskah/paket yang  

berupa video-tape script). 

- Untuk keperluan latihan ini digunakan lembaga observasi yang disebut 

format vaiasi stimulus 1 dan 2 (FVS-1 dan FVS-2). 

 Guna memperoleh hasil observasiyang terperinci maka disarankan sebelum 

menggunakan format FVS-2 lebih dahulu gunakan FVS-1, kemudian dari hasil 

FVS-1 ditransferkan kedalam FVS-2. 

 Baik FVS-1 maupun FVS-2 dapat digunakan oleh calon guru untuk berlatih 

dalam rangka pemahaman teori variasi stimulus, dapat digunakan oleh 

supervisor dalam rangka mengobservasi calon guru yang menjadi asuhanya 

yang sedang melaksanakan praktek micro-teaching “in stimulus variation” guna 

keperluan balikan atau feed back terhadap calon guru yang bersangkutan.  

Tahap 11: 

- setelah calon guru selesai bewrlatih menggunakan format FVS-1 dan FVS-2 

lengkap dengan mendiskusikannya kemudian kepada mereka di tugasi 
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untuk menciptakan transcript stimulus variasi (dapat secara kelompok 

maupun perorangan) yang merupakan persiapan praktek micro-teaching “in 

stimulus variation skills” yang bakal dihadapinya. 

Tahap 111: 

- dalam tahap ini calon guru ditugasi berpraktek micro-teaching “in stimulus 

variation skills” terhadap garis-garis besar yang telah ia persiapkan dalam 

transcript tersebut pada tahap II. 

 

Sebelum latihan “in stiomulus variation skills” tersebut dipraktekan dalam micro-

teaching, di anjurkan lebih dahulu du review secara sesame temanya. Adapun 

praktek micro-teaching tersebut dapat secara “peer” atau secara pu-“real pupils 

teaching”. 

Contoh soal: dalam 30 detik yang pertama pada waktu diadakan observasi terjadilah 

kejadian interaksi belajar mengajar sebagai berikut: 

Anak-anak mari kita sekarang membicarakan topic baru yaitu tantang binatang 

lunak atau molusca. Mollusca berasal dari kata latin yang berarti lunak. Untuk 

mengetahui jenis-jenis binatang apa yang termasuk dalam fillum ini, maka, bukalah 

kotak-kotak yang berisikan specimen-spesimen binatang tersebut yang telah 

tersedia di bangkummu masing-masing (murid-murid mulai membuka kotak yang 

dimaksud oleh ibu guru). 

Komponen-komponen atau kejadian yang muncul pada 30 detik pertama ini ialah: 

- pergantian suara guru: (perhatikan tanda yang menggambarkan lagu atau 

suara guru). 

- Indera murid yang terlibat: mula-mula indera pendengar kemudian disusul 

dengan kegiatan psikhomotor (murid membuka kotak). 

- Pola interaksi yang muncul: pola guru  kelompok (G-K). 

- Bentuk pemusatan: verbal (guru menyauruh membuka kotak yang berisikan 

specimen kepada murid). 
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Maka setelah kejadian-kejadian tersebut dimasukan dalam “coding sheet” atau 

lembaran observasi hasilnya seperti terlihat pada contoh lembaran kerja VFS-1. 

Catatan: 

1. yang dimaksud dengan gerak bebas di sini ((Gerak bebas guru maupun 

gerak bebas murid) ialah: gerak-berjalan dari kiri ke kanan atau sebaliknya, 

dari depan ke belakang atau sebaliknya dalam rangka setting/proses belajar-

mengajar. 

2. tidak semua jenis keterampilan variasi stimulus dapat dilatihkan secara 

bersama-sama. Disarankan untuk melatih salah satu atau beberapa 

keterampilan yang sejenis. 

LEMBARAN KERJA MICRO-TEACHING DALAM VARIASI STIMULUS 

1. PETUNJUK UMUM 

Salah satu kondisi yang dituntut agar latihan/peraktek micro-teaching dapat 

dilakukan secara efesien adalah bila para calon guru atau guru-guru memahami, 

pokok-pokok pikiran, landasan, tujuan dan prosedur micro-teaching untuk maksud 

tersebut bagian 1 dari tulisan ini yang membahas mengenai masalah tersebut, 

kiranya dapat dipelajari dengan sebaik-baiknya. 

II. OBYEKTIF 

Setelah melakukan kegiatan ini penuntut diharapkan: 

1. mampu menyusun strategi untuk  menstimulasi murid agar senantiasa 

timbul minatnya dalam situasi mengajar ddalam rangka meningnkatkan 

pencapaian kemampuanya yang telah ditentukan dalam tujuan pelajaran. 

2. memahami ddan mengenal aspek-aspek serta yang biasa digunakan dalam 

variasi stimulus sehingga penuntut dapat mempraktekanya dalam micro-

teaching. 

III. PELAKSANAAN 

Dalam rangka memahami aspek seerta tehnik yamg biassa digunakan dalam variasi 

stimulus yang bertujuan agar memperoleh keterampilan yang digunakan untuk 

merangsang murid agar senantiasa memusatkan perhatian dan minatnya dalam 
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pelajaranya, maka kepada penuntut dipersilahkan menganalisa atau mensiasati 

transcript variasi stimulus dengan menggunakan lembaran observasi format FVS-1 

dan FVS-2 tanpa melupakan petunjuk pengisianya (cara pengisianya). 

TRANSKRIPT: VARIASI STIMULUS 

Penjelasan: setiap nomor yang tercantum pada transcript  ini menunjukan interval 

waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan. 

Transcript ini berisikan kegiatan belajar-mengajar yang berkaitan dengan bidang 

studi biologi disebabka penyusunanya beerlatar belakang bidang studi tersebut 

walaupun begitu diharapkan hal ini tridak mengurangi arti dan tujuan latihan 

dalam arti kata menjadi factor penghambat dalam pencapaian tujuan. Sehubungan 

dengan hal tersebut sudah sewajarnya bila tiap bidang studi/sub-bidang studi 

mengembangkan transcript tersebut sesuai dengan bidang  studi atau sub-bidang 

studinya masing-masing.s 

Guru : anak-anak mari kita sekarang mulai membicarakan topic baru yaitu tentang 

binatang lunak atau mollusca. 

Mollusca berasal dari kata latin “mollis” yang berarti lunak. Dalam filum mollusca 

ini bukalah kotak yang berisi specimen-spesimen binatang tersebut yang telah 

tersedia di bangkumu masing-masing (pada waktu memberikan pengarahan guru 

tersebut mengalunkan suaranya sedemikian rupa sehingga nada suaranya tidak 

monotone). Setelah mendengarkan pengarahan dari ibu guru murid-murid lalu 

membuka kotaknya masing-masing. 

Guru : naa, sekarang amatilah dengan sekasama (masing-masing kelompok 

mengaadakan pengamatan ada yang sambil meraba-raba specimen yang 

bersangkutan dan sementara itu ibu guru berjalan berkeliling kelas mengontrol 

jalanya kegiatan). Disamping kau perhatikan bentuk – ukuran seerta warna 

tubuhnya coba juga perhatikan  baunya (kelompok murid  melakukan peniciuman 

baru specimen). 

MI : (setelah mencium specimen lalu berkata) baunya amis buu, tetapi amis jawa lo 

buu bukan amis sunda. 
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Guru : ya memang… baunya memang amis, tetapi yang akan kita perbinccangkan di 

sini bukan baunya, itu hanyna sekedar  agar kamu pada suatu ketika bila  mencium 

lagi bau seperti itu kamu akan teringat akan bau binatang lunak. 

M2 : (sambil mengangkat salah satu specimen lalu  bertanya) buu, binatang apa ini? 

(3). 

Guru : itu namanya cumi-cumi atau juga disebut ikan mangsi. 

M2 : mengapa juga disebut ikan mangsi? 

Guru : ya, sebab binatang tersebut bila menghindarkan diri dari kejaran musuhnya 

ia lari sambil mengeluarkan cairan hitam seperti tinta atau mangsi untuk membuat 

kabut hitam pada perairan yang dilaluinya dengan begitu musuhnya tidak dapat  

melihatnya  dan gerak larinya dengan menggunakan gerak luncur seperti jet. (4). 

M3 : walau begitu lihat ya (sambil menengok kea rah temanya) 

M4 : kalau begitu seperti sistemnya kapal perang yang akan menghindarkan diri 

dari kepungan musuh-musuhnya. 

M3 : bagaimana kau tahu? 

M4 : kapan hari itu saya nonton film perang yang menggambarkan pertempuran laut 

antara kapal perang jepang dengan kapal perang Amerika. Kapal perang jepang 

yang telah terkepung itu mengundurkan diri oh melarikan diri sambil menembakan 

bom asap yang tebal ke  arah musuhnya sehingga keadaan lingkungan menjadi 

gelap gulita. (5). 

Guru : okey, anak-anak…sekarang perhatikan kemari (guru sambil membentangkan 

gambar di papan tulis) di sini kalian dapat melihat gambar binatangnya serta 

masing-masing namanya. Naa untuk itu cocokan antara binatang yang 

sesungguhnya dengan gambarnya. Pekerjaan kita selanjutnya ialah membuat daftar 

atau invertarisasi… untuk  itu siapkan buku lembaran kerja. (6). 

Murid : (masing-masing  menyiapkan  buku lembaran kerjanya). 

Guru : aspek-aspek yang di inventarisasikan silahkan baca petunjuk pada lembaran 

kerja tersebut. 
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Coba kamu Nang (ibu menunjuk murid yang bernama Nanang) baca…aspek-aspek 

yang apa yang harus diinventarisasikan? 

M5 : (yang bernama Nanang) dimana hidupnya, bagaimana bentuknya, makananya, 

ada tidak cangkangnya, alat-alat  tubuhnya (7). 

Guru : okey…naa sekarang kerjakan…amati baik-baik…catat dan diskusikan satu 

sama lain kemudian laporkan…untuk itu saya beeri waktu 5 menit. (sementara itu 

murid-murid sibuk mengadakan pengamatan dan diskusi sambil mengadakan 

pencatan seperlunya, dalam kerjanya itu ada murid yang berjalan dari kelompok ke 

satu kelompok lain untuk membandingkan  atau melihat bagaimana cara kerja 

kelompok tersebut) (8), (9), (10), (11), (12),(13), (14), (15), (16), (17). 

Guru : sudah selesai anak-anak? 

Murid : (serempak menjawab) belum buuuk. 

M6 : buu, kelompok kami tidak daspat mengisi apa makanan dan dimana hidupnya 

binatang-binatang tersebut. 

M7 : Yaa…buu, dalam hal ini dimana hidupnya dan apa makananya kelompok kami 

hanya dapat mengisi kolom yang berhubungan dengan bakicot sedang yang lain 

tidak atau belum mengerti. (18). 

Guru : Okey…untuk itu mari kita perhatikan film yang kita putar ini…film tentang 

dunmia kehidupan binatang lunak (pemutaran dimulai murid-murid asyik 

memperhatikan dunia kehidupan dunia kehidupan binatang yang dimaksud) (19), 

(20), dst. 

(observe menghentikanya pengamatanya terhadap proses interaksi belajar mengajar 

sampai akhir pelajaran). 

8. SIASAT MEMBUKA DAN MENUTUP PELAJARAN (SET INTRODUCTION 

AND CLOSURE). 

A. pengertian Dasar 

Judul tersebut sesungguhnya merupakan gabungan antara dua macam 

keterampilan mengajar yang perlu di latihkan dalam micr-teaching kepada calon-

calon guru, adapun maksud  dan pengertiannya adalah sebagai berikut: 
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A.1. siasat membuka pelajaran (set introduction) 

Yang dimaksud dengan set introduction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan pra kondisi bagi murid 

agar mental maupun perhatianya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya 

sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap  kegiatan 

belajar. Hal tersebut dapat berupa penghubungan pengalaman murid dengan tujuan 

pelajaran atau dapat berupa penarikan perhatian murid sehingga secara sadar atau 

tidak  murid suka atau siap memasuki persoalan pokok yang akan dibicarakan. Dari 

uraian tersebut dapat dirangkum bahwa tujuan pokok siasat membuka pelajaran 

atau set introduction adalah tidak lain: 

1. untuk menyiapkan mental murid agar involve atau siap memasuki persoalan 

yang akan dibicarakan. 

2. untuk menimbulkan minat serta pemusatan perhatian murid terhadap apa 

yang akan dibicarakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

set introduction itu biasanya dilakukan pada permulaan pelajaran, atau pada 

pengenalan konsep/prinsip baru, tetapi dapat juga bila session Tanya jawab pada 

akan dimulai, atau sebelum guru memberikan tugas rumah (pekerjaan rumah) pada 

atau sebelum pemutaran film, slide, video tape. 

Contoh: 

Set introduction pada pengenalan konsep baru 

Guru akan mengenalkan konsep baru misalnya tentang jarring-jaring makanan 

dalam ekosistem. Sebelum memasuki pada poko persoalan, guru berusaha 

menciptakan pra kondisi berupa menunjukan gambar-gambar yang erat kaitanya 

dengan pembentukan konsep “jarring-jaring makanan” yang dimaksud. 

Guru : nah, anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang topic 

baru dalam ekologi, yaitu jarring-jaring makanan. Tetapi sebelum kita menelaah 

lebih lanjut tentang topic tersebut, sebaiknya perhatikan lebih dahulu gambar-

gambar yang ibu tempelkan di papan tulis ini…coba mida gambar apa ini? Dst. 

Set introduction pada saat akan dimulainya session Tanya jawab 
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Guru : nah, anak-anak, setelah kita membicarakan berbagai macam alat ukur, coba 

perhatikan apa yang saya petang ini? (guru kamu sambil mempertunjukan sebuah 

thermometer), dapatkah kamu joni?dst. 

A.2. siasat menutup pelajaran (closure) 

Yang dimaksud dengan siasat menutup pelajaran atau closure, ialah usaha atau 

kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar. 

Bentuk-bentuk kegiatan itu: 

- menerangkan atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru saja 

dibahas/dipelajari sehingga murid memperoleh gambaran yang jelas 

tentang makna serta asensi dari pokok persoalan yang baru saja 

diperbincangkan. 

- Mengkonsolidasikan perhatian murid terhadap hal-hal yang pokok dalam 

pembicaraan/pelajaran tersebut agar informasi yang telah diterimanya dapat 

membangkitkan minat, serta kemampuanya pada masa-masa mendatang 

dalam kelanjutan proses belajar-mengajar maupun penghidupanya. 

- Mengorganisasikan semua kegiatan maupun pembicaran yang telah 

dipelajari dalam pertemuan tersebut sehingga merupakan suatu kebulatan 

yang berarti dalam memahami esensi bahan yang baru dipelajari. 

B. BAGAIMANA KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP 

PELAJARAN ITU DILATIHKAN 

Keterampilan membuka pelajara (set introduction) biasanya dilatihakn bersama-

sama xdengan keterampilan menutup pelajaran (closure), dalam latihan ini biasanya 

juga ditampilkan keteerampilan-keteram[pilan lain, misalnya: keterampilan 

mendorong partisipasi murid (reinforcement), keterampilan isyarat/sasmita (gues). 

Dengan pewrkataan lain, keterampilan-keterampilan terssebut dilatihkan sekaligus 

dalam suatu kegiatan yang diberi nama: set introduction and closure (membuka dan 

menutup pelajaran). Dalam praktek urutan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut: siasat membuka pelajaran-pokok pembicaraan-siasat menutup pelajaran (set 

introduction-main point-closure). 
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Untuk memperoleh balikan dalam berlatih melaksanakan set introduction and 

closure digunakan lembar observasi format MMP. 

LEMBARAN MICRO-TEACHING DALAM SIASAT MEMBUKA DAN MENUTUP 

PELAJARAN (SET INTRODUCTION AND CLOSURRE) 

1. PETUNJUK UMUM 

Agar dapat melakukan kegiatan secara efektif seperti apa yang dituntut dalam 

lembaran ini, kepada para calon mempelajari lebih dahulu dasar teorinya secara 

seksama melalui paper 1 dan III atau buku lain yang releven yang khusus 

membicarakan keterampilan set introduction and closure atau siasat membuka dan 

menutup pelajaran (paoer I berjudul: keterampilan-keterampilan mengajar yang 

dilatihkan dalam micro-teaching serta pelaksanaanya. Yang disiapkan oleh Sugeng 

Paranto, paper III berjudul: beberapa keterampilan berinteraksi dalam 

kelaas/classroom interaction skills, yang disiapkan oleh nurhida Amir Das). 

II. OBYEKTIF 

Setelah melakukan kegiatan ini calon diharapkan: 

1. mampu mennyiapkan serta melaksanakan set introduction and closure 

dalam micro-teaching 

2. memahami tatacara pembukaan dan penutupan pelajaran sehingga dalam 

pengajaranya dapat membangkitkan minat serta menciptakan rasa 

pencapaian atas tujuan pelajaran pada diri murid. 

III. PELAKSANAAN 

Untuk keperluan latihan penguasaan keterampilan ini, kepada para calon 

dipersilahkan menggunakan lembar observasi format: FMMP, yaitu,lembar yang 

digunakan sebagai petunjuk guna mengobservasi teman sejawatnya yang sedang 

berlatih keterampilan melaksanakan set introduction and closure ataupun untuk 

mengobservasi diri sendiri (bila latihanya menggunakan VTR) yang hasilnya dapat 

di gunakan sebagai bahan balikan/feed back sehingga yang bersangkutan dapat 

mawas diri apakah dirinya telah dapat menguasai keterampilan tersebut atau 

belum. 
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Untuk keperluan pemahaman akan keterampilan set introduction, dapat di gunakan 

transcript berikut ini. 

TRANSKRIPT SET INTRODUCTION AND CLOSURE 

Penjelasan : tyranskript ini berisikan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan 

dengan bidang studi IPA/sub bidang biologi, walaupun begitu diharapkan hal ini 

tidak mengurangi arti dan tujuan latihan pemahaman keterampilan mengajar yang 

ternaung pada kegiatan: siasat membuka dan menutup pelajaranya/set introduction 

and closure, sehubungan dengan hal tersebut sudah sewajarnya bila tiap bidang 

studi/sub bidang studi mengembangkan transcript tersebut sesuai  dengan bidang 

garapanya masing-masing sehinggga dapat membantu kelancaran pemahaman 

keterampilan yang dimaksud. 

Catatan: untuk keperluan latihan pemahaman dalam kegiatan penataran ini teman 

sejawat dari kelompok bidang studi IPA dapat menggunakan transcript hasil 

lokakarya micro-teaching di Bandung. 

Ibu guru : selamat siang. 

Murid-murid : (secara serentak) selamat siang buu. 

Ibu guru : anak-anak dalam pertemuan ini ibu akan mengajak kalian untuk 

membicarakan atau membahas topic baru dalam ekologi yaitu: jarring-jaring 

makanan (ibu guru sambil menulis topic di papan tulis, sementara itu suasana kelas 

tenang)…naah  untuk itu…sebelum kita masuk kedalam pembicaraan 

tersebut…coba Lukas…perhatikan gambar apa yang ibu pegang ini? (ibu guru 

sambil memperlihatkan ke seluruh kelas gambar seekor belalang). 

Lukas : gambar belalang buu. 

Ibu guru : bagus…memang ini gambar belalang. Tahukah apa makanan binatang ini 

Lukas? 

Lukas : daun-daunan buu. 

Ibu guru : betul…belalang jenis seperti ini makananya memang daun-daunan, 

apakah itu daun rumput ataupun daun tumbuh-tumbuhan lain. 
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(suasana kelas diam dan sementara itu ibu guru menempelkan gambar tersebut di 

papan tulis, kemudian mengambil gambar yang lain), coba kamu Warni (sambil 

menunjuk murid yang bernama Suwarni)…gambar apa ini Warni? 

Suwarni : gambar induk denbgan anak-anaknya buu. 

Ibu guru : betul apa yang kamu katakana warni…tahukah kamu apa makananya 

ayam itu. 

Suwarni : padi jagung, nasi…kadang-kadang cacing. 

Ibu guriu : yaah betul…di rumah…kamu memelihara ayam, warni? 

Suwarni : yaa buu…ada 6 ekor betina, seekor jantan dan 15 ekor yang baru menetas. 

Ibu guru : (mengangguk-anggguk) tadi warni mengatakan bahwa kadang-kadang  

ayam makan cacing. Bila seumpama seekor belalang atau jangkrik berada di dekat 

ayam apa ayam juga mau memakanya? (pertanyaan terbuka untuk seluruh kelas). 

Murdiman : ya buu, ayam tetangga itu pernah menyantap jangkrik saya yang 

kebetulan lepas dari sangkarnya. 

Ibu guru : jadi kalau begitu, ayam di samping makan padi, jagung, nasi, cacing juga 

mau makan belalang ataupun jangkerik, ya begitu anak-anak. 

Kelas : (secara serentak) yaa buu. 

Ibu guru : naa, sekarang kamu mas Bambang…gambar apa ini? (sambil menunjukan 

sebuah gambar pada murid yang bernama Bambang) 

Bambang : gambar Elang buu. Waah saya benci pada elang cialat itu, sebab kapan 

hari itu anak ayam saya disambarnya. 

Ibu guru : jadi elang tersebut makananya berupa anak ayam, ya begitu anak-anak? 

Kelas : (secara serentak) yaa buu (ada salah seorang murid yang  bernama Dasirah 

mengangkat tangan). 

Ibu guru : yaa mbak Desy. 

Dasirah : tidak hanya ayam saja buu, pernah saya melihat burung ttersebut 

menyambar tikus dan dimakanya. 

Rusdi : yaa…buu…betul apa yang dikatakan oleh mbak Desy itu, malah-malah saya 

juga melihat burung tersebut makan ular. 
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Ibu guru : naa kalau begitu kalian sudah tahu bahwa burung elang makananya 

berupa: anak ayam, tikus, ular…okey…sekarang coba perhatiakn ini…Maksum 

gambar apa ini? (sambil menunjuk murid yang bernama Maksum). 

Maksum : tikus buu 

Ibu guru : kalau ini (sambil menunjukkan gambar lain) 

Kelas : (secara serentak) ular. 

Ibu guru : betul…Coba mas Gatot…ibu di tolong…menempelkan gambar-gambar 

ini di papan tulis (murid yang bernama Gatot Suparno maju membantu menempel 

gambar-gambar tersebut di papan tulis)…terima kasih mas gatot. 

Ibu guru : masih ada beberapa gambar lagi yang akan ibu tunjukan 

kepadamu…gambar apa ini mbak Marie? (sambil menunjuk murid yang bernama 

Marliah) 

Marie : harimau dan kijang…rumput dan jagung. 

Ibu guru : betul…pernahkah mbak Marie melihat harimau dan kijang yang 

sesunggguhnya. 

Marie : pernah buu di kebun bunatang. Malah pada waktu itu harimaunya  

mengamuk…srati atau orang biasa memeliharanya diterkam dan dilahapnya…saya 

melihat dengan mata kepala sendiri dan aduh…mengerikan sekali buu…! 

Ibu guru : ooo…kalau begitu memang suatu hal yang mengerikan. Nah coba tolong 

Marie tempelkan gambar-gambar tersebut di papan tulis (Marie mengerjakan apa 

yang diperintahkan ibu guru). 

Ibu guru : naah anak-anak setelah kita  berbincang-bincang dan menempelkan 

gambar-gambar di papan tulis kalian dapat memperoleh gambaran atau pengertian 

apa yang dimaksud dengan jarring-jaring makanan itu…nah mari kita mulai, coba 

mbak Mutiara…silahkan maju dan bubuhkan gambar anak panah yang 

menggambarkan binatang A di makan oleh binatang B, dan seterunya, jagung 

dimakan ayam, ayam di makan elang, ular di makan elang, rumput di makan 

belalang. (murid yang bernama mutiara maju kedepan papan tulis tetapi masih 

bingung apa yang harus di kerjakanya). 
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Ibu guru : jangan bingung mbak Mutia…ayam makan apa mutia?maukah mereka 

makan padi atau jagung? 

Mutiara : (mengangguk) 

Ibu guru : Nah sekarang gambar sekarang bu buhkan gambar anak panah yang 

menghubungkan padi/jagung dengan ayam (kemudian Mutiara membubuhkan 

anak panah seperti apa yang ibu maksudkan)…ya betul. Coba sekali lagi mbak 

Mutia bubuhkan anak panah pada tempat yang lain. (mutiara membubuhkan anak 

panah yang menghubungkan gambar ular dengan burung elang)…bagus Mutia dan 

terima kasih,…nah sekarang giliranya mas Musman  coba mas Musman … maju. 

(murid yang bernama Musman maju kedepan papan tulis). 

Musman : (membubuhkan anak panah yang menghubungkan gambar katak dengan 

gambar ular). 

Ibu guru : bagus Musman … memang kamu anak yang pandai. Naa sekarang giliran 

mbak Aminah untuk melanjutkan apa yang telah dirintis oleh mbak Mutia dan mas 

Musman, silahkan mbak Aminah. 

Amien : (maju ke papan tulis dan menggambarkan anak panah seperti apa yang 

dimaksud oleh ibu guru). 

Ibu guru : yaa (ibu guru sambil megangguk-anggguk menyatakan 

persetujuanya)…terima kasih mbak Aminah (sementara itu murid-murid sibuk 

membuat/menyalin gambar yang terpampang di papan tulis pada buku catatanya 

masing-masing). 

Ibu guru : tetapi persoalanya sekarangbila sekitarnya tumbuh-tumbuhan maupun 

binatang-binatang tersebut selamat dalam arti tidak ada yang makan dan dimakan, 

maka pada suatu ketika mereka akan mati bangkainya akan membusuk atau 

melapuk karena dibusukan atau diuraikan oleh bakteri-bakteri pembusuk menjadi 

zat-zat organis yang siap di isap oleh bulu-bulu akar tumbuh-tumbuhan untuk 

keperluan hidupnya. Maka untuk itu pada papanb tulis ini perlu ditempelkan lagi 

gambar kumpulan bakteri-bakteri atau jazat renik dari semua gambar yang 

tertempel pada papan tulis itu di bubuhkan gambar anak panah. 
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Yang menuju ke gambar jazat renik ini (ibuguru sambil mengggambar anak panah 

yang dimaksud). Naa anak-anak, setelah kita membubuhkan gambar anak-anak 

panah yang menggambarkan peristiwa makan-memakan/di-makan, kita dapatkan 

sekarang suatu bentuk atau lukisan jarring – jarring … dan … lukisan semacam ini 

disebut jarring-jaring makanan. 

Ibu guru : coba kamu Murdi (sambil menunjuk murid yang bernama Murdiman) … 

kalau ibu hanya menunjuk urutan makan-memakan seperti ini (ibu guru sambil 

menunjuk urutan : rumput … kijang … harimau … jazad renik) urutan semacam ini 

disebut apa, Murdi? 

Murdiman : urutan semacam itu disebut rantai makanan, buu. 

Ibu guru : bagus  itu jawaban yang tepat, oleh sebab itu ibu tidak kecewa 

mempunyai murid semacam kamu. Naa sekarang mas Poerwito Drajat … kalau 

urutan semacam ini disebut apa? 

Poerwito drajat : itu juga disebut rantai makanan, buu. 

Ibu guru : betul, memang ini juga disebut rantai makanan. Sekarang mari kita 

mencoba menyimpulkan pembicaraan kita … jadi apa … yang dimaksud dengan 

rantai makanan itu ? (suasana kelas hening, karena murid-murid sedang 

berfikiruntuk mencoba menjawab pertanyaan ibu guru). 

Murid : (secara serempak menjawab pertanyaan ibu guru, tetapi berhubung 

menjawab tersebut diucapkan dengan tidak  bersamaan waktunya, sehingga 

menimbulkan suara jawaban yang tidak jelas). 

Ibu guru : coba tenang … akan say tunjuk mbsk warni untuk mewakili kalian dalam 

menjawab pertanyaan ibu. 

Suwarni : jarring-jaring makanan ialah kumpulan dari rantai-rantai makanan yang 

menggambarkan siklus lengkap peristiwa makan memakan yang kompleks dalam 

suatu ekosistem. 

Ibu guru : bagus sekali Warni, itu jawaban yang sempurna. Memang pada dasarnya 

kalian ini adalah anak-anak yang cerdas maka tidak mengherankan bila kalian dapat 
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menyimpulkan secara ttepat. Naa dengan begitu kalian sekarang telah paham apa 

yang di maksud dengan  “jarring-jaring makanan itu”. 

9. DORONGAN TERHADAP PARTISIPASI MURID (REINFORCEMENT OF 

STUDENT’S PARTISIPATION) 

A. PENGERTIAN DASAR 

Yang diamksud dengan reinforcement ialah segala bentuyk respons apakah itu 

bersifat verbal ataupun non verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah 

laku guru terhadap tingkah laku murid yang bertujuan untuk memberikan 

informasi ataupun feed back bagi si penerima (murid) atas perbuatanya sebagai 

suatu tindak dorongan ataupun koreksi. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk 

mengganjar atau membesarkan hati murid agar mereka lebih giat berpartisipasi 

dalam interaksi belajar mengajar. 

Contoh: 1 

Guru : coba kamu Murdi (sambil menunjuk murid yang bernama Murdiman) kalau 

ibu guru menunjuk urutan makan-makan seperti ini (sambil menunjuk urutan 

rumput …kijang … harimau …jazad renik) urutan semacam ini di sebut apa, Murdi? 

Murdiman : urutan semacam itu disebut rantai makanan, buu. 

Ibu guru : bagus itu jawaban yang tepat, oleh sebab itu ibu tidak kecewa 

mempunyai murid seperti kamu. 

Contoh 2 

Guru : dapatkah kamu menyebutkan nama-nama binatang atau fauna Indonesia 

yang dilindungi undang-undang dalam arti tidak boleh atau dilarang di tembak, 

kamu hirjan’ (sambil menun juk murid yang bernama hirjan). 

Hirjan : gajah, anoa, harimau, kuda nil. 

Guru : itu betul hirjan, tetapi kamu harus ingat, bahwa kuda nil bukan fauna asli 

Indonesia artinya mereka alam bebas Indonesia, adanya di kebun binatang. Dari 

mana sesungguhnya kuda nil itu berasal, Hirjan? 

Reinforcement verbal, biasanya di ungkapkan/diutarakan dalam kata-kata sebagai 

berikut : 
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- bagus 

- bagus sekali 

- baik teruskan  

- tepat sekali yang kau katakana 

- ya betul, dapatkah kamu menyebutkan contohnya? 

- Kurang jelas, coba ulangi 

- Mm mm, eh eh dan lain-lain 

- Penggunaan idea atau buah pikiran murid untuk memecahkan sesuatu 

persoalan (reinforcement semacam ini walaupun tidak secar eksplisit 

diucapkan dalam bentuk kata-kata seperti tersebut di atas namun kekuatan 

maupun efeknya  tidak kalah dengan reinforcement yang diutarakan dalam 

bentuk kata-kata. 

Reinforcement non verbal, disamping reinforcement yang diutamakan dalam 

bentuk kata-kata ada juga yang diutamakan dalam bentuk ekspresi wajah ataupun 

gerak fisik-tubuh. Reinforcement semacam ini disebut reinforcement non verbal. 

Misalnya dalam bentuk: 

- senyum atau kerutan kening 

- anggukan kepala atau gelengan 

- wajah mendung atau cerah 

- sorot mata yang sejuk bersahabat atau tajam menantang  

- dan lain-lain 

penggunaan reinforcement yang tepat  dalam proses belajar mengajar dapat 

menimbulkan pengaruh yang berupa sikap yang lebih positif dari pihak murid 

sehingga partisipasinya dalam proses belajar mengajar akan meningkat dan dengan 

begitu dapat diharapkan bahwa pencapaian prestasi belajar mengajar menjadi lebih 

tinggi. 

Sebaliknya bila reinforcement itu digunakan pada situasi dan waktu yang tidak 

tepat bahkan kehilangan kekuatan serta ke efektisanya, misalnya penggunaan 

reinforcement yang berlebih-lebihan (berulang-ulang); atau memberikan 
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reinforcement pada saat-saat murid sedang memecahkan suatu persoalan, dan 

sebagainya. 

Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan reinforcement ini ialah bahwa masing-

masing murid dalam menerima reinforcement itu berbeda-beda, misalnya ada 

sementara murid  lebih efektif menerima reinforcement, bila reinforcemenmt itu di 

kenankan dalam bentuk verbal, tetapi sebaliknya reinforcement non verbal lebih 

ampuh kkhasiatnya bila dikenankan pada murid-murid tertentu. 

B. BAGAIMANA KETERAMPILAN MENDORONG PARTISIPASI MURID 

(REINFORCEMENT) ITU DI LATIHKAN 

Keterampilan mengajar semacam ini biasanya dilatihkan/dilakukan bersama 

dengan pelaksanaan latihan keterampilan bertanya atau questioning, sebab salah 

satu ttehnik untuk meningkatkan kwalitas maupun kwantitas jawaban dari murid 

bila pada waktu melontarkan pertanyaan digunakan tehnik reinforcement. 

Untuk keperluan latihan pemahaman serta keperluan mawas diri bagi calon guru 

atau untuk keperluan supervise bagi supervisor dalam rangka memperoleh 

balikan/feed back maka dalam, hal ini digunakan lembar observasi format : FMDR. 

10. KETERAMPILAN BERTANYA (QUESTIONING SKILLS) 

A. PENGERTIAN DASAR 

Keterampilan bertanya adalah sesuatu pengajaran itu sendiri, sebab pada 

umumnya guru dalam pengajaranya melibatkan/menggunakan Tanya jawab. 

Dalam proses belajar mengajar, bertabya memegang peranan penting, sebab 

pertanyaan yang tersusun baik dengan tehnik pelontaran yang tepat akan: 

a. meningkatkan partisipasi murid dalam kegistsn belajar mengajar 

b. membangkitkan minat dan rasa ingin tahu murid terhadap sesuatu masalah 

yang sedang dibicarakan. 

c. Mengembangkan pola berfikir dan cara belajar aktif dari siswa, sebab berfikir 

itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. 

d. Menuntun proses beerfikir murid, sebab pertanyaan yang baik akan 

membantu murid agar dapat menentukan jawaban yang baik. 
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e. Memusatkan perhatian murid terhadap masalah yang sedang dibahas. 

Oleh sebab itu keterampilan serta kelancaran bertanya dari calon guru maupun 

guru itu sendiri perlu dilatih dan diingatkan. Peningkatan ini meliputi baik 

aspek isi pertanyaan maupun aspek tehnik bertanya. 

1. jenis-jenis pertanyaan 

peningkatan keterampilan bertanya yang menyangkut isi pertanyaan akan 

tertuju kepada proses mental, atau lebih tepatnya proses berfikir, yang 

diharapkan terjadi dalam diri murid. Pertanyaan yang hanya mengharapkan 

murid mengingat sesuatu fakta atau informasi untuk menjawab sesuatu 

pertanyaan akan mengakibatkan proses yang lebih rendah dibandingkan dengan 

pertanyaan yang mengharapkan murid harus terlebih dahulu mengorganiser 

dan menyususn fakta dan informasi itu sebelum dapat menjawabnya. Oleh 

karena itu aspek isi fakta dari pertanyaan akan bersangkut paut dengan jenis-

jenis pertanyaan itu. 

Terdapat berberapa cara untuk menggolong-golongkan jenis-jenis pertanyaan. 

Dalam naskah ini penggolongan itu terdiri atas: jenis-jenis pertanyaan menurut 

maksudnya, jenis-jenis pertanyaan menurut Taksonomi Bloom, dan jenis 

pertanyaan menurut luas-sempitnya pertanyaan. 

a. jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya 

1. pertanyaan permintaan (compliance question) 

Yang dimaksud dengan pertanyaan permintaan ialah pertanyaan yang 

mengharapkan agar murid mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk 

pertanyaan. 

Contoh: dapatkah kamu tenang, agar suara saya ini dapat di dengar, oleh semua 

murid dalam kelas ini? 

Amir, maukah kamu nenutup jendela yang sebelah sana itu? 

2. pertanyaan retoris (rhetorical question) 
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yang dimaksud dengan pertanyaan retoris yaitu pertanyaan yang tidak 

menghendaki jawaban, melainkan akan dijawab sendiri oleh guru. Hal itu 

diucapkan karena merupakan tehnik penyampaian informasi kepada murid. 

Contoh: guru: mengapa foraminifera itu digolongkan pada phylum protozoa? 

Sebab tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. 

3. pertanyaan mengarahkan/menuntun (prompting question) 

yang dimaksud dengan pertanyaan mengarahkan/menuntun adalah pertanyaan 

yang diajukan untuk memberi arah kepada murid dalam proses berpikirnya, 

dalam proses belajar mengajar kadang-kadang guru harus mengajukan sesuatu 

pertanyaan yang mengakibatkan siswa memperhatikan dengan seksama bagian 

tertentu, biasanya pokok / inti pelajaran, dari sesuatu bahan pelajaran yang 

rumit. Dari segi lain, apabila murid tak dapat menjawab sesuatu pertanyaan atau 

salah dalam memberikan jawaban, guru mengajukan pertanyaan lanjutan yang 

akan mengarahkan/menuntun proses berpikir dari murid, dan dengan 

pertanyaan-pertanyaan mengarahkan ini, murid pada akhirnya dapat 

menemukan jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. (catatan: tentang hal 

ini, baca selanjutnya pada bagian tehnik menuntun). 

4. pertanyaan menggali (probing question) 

yang dimaksud dengan pertanyaan menggali adalah pertanyaan lanjutan yang 

akan mendorong murid lebih mendalami jawabanya terhadap pertanyaan yang 

pertama. Dengan pertanyaan menggali ini murid didorong untuk meningkatkan 

kwalitas ataupun kwantitas dari jawaban yang telah diberikan pada pertanyaan 

sebelumnya. (catatan: tentang hal ini, baca selanjutnya pada bagian tehnik 

mengajar). 

b. jenis-jenis pertanyaan menurut Taksonomi Bloom 

1. pertanyaan pengetahuan (recall question atau knowledge question) 

Pertanyaan pengetahuan ialah pertanyaan yang hanya mengaharapkan jawaban 

yang sifatnya hafalan atau ingatan terhadap apa yang telah dipelajari murid, 
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dalam hal ini murid tidak diminta pendapatnya atau penilaianya terhadap suatu 

problema atau persoalan. 

Kata-kata yang sering dipergunakan dalam menyusun pertanyaan pengetahuan 

ini, biasanya, apa, dimana, kapan, siapa, sebutkan. 

Contoh: 

- siapa presiden republic Indonesia yang ke II? 

- Apa nama Ibu Kota Negara Amerika Serikat? 

- Dimana Raden Ajeng kartini dilahirkan? 

- Kapan Ibu kita Kartini wafat? 

- Sebutkan tanda-tanda anjing gila? 

2. pertanyaan pemahaman (comprehension question) 

pertanyaan ini menuntut  murid untuk menjawab pertanyaan dengan jalan 

mengorganisir informasi-informasi yang pernah diterimanya dengan kata-kata 

sendiri, atau mengintepretasikan/membaca informasi yang dilukiskan melalui 

grafik atau kurba atau dengan jalan memperbandingkan/membeda-bedakan. 

Kata-kata yang sering digunakan untuk menyusun pertanyaan pemahaman, 

misalnya: 

- jelaskan/uraikan dengan kata-katamu sendiri…. 

- Bandingkan…. 

Contoh: 

- jelaskan dengan kata-katamu sendiri tentang manfaat micro-teaching. 

- Bandingkan antara nyamuk culex dengan anopheles? 

- Informasi apa yang dapat kita peroleh dari kurva semacam ini? 

3. pertanyaan penerapan (application question) 

pertanyaan penerapan/aplikasi ialah yang menuntut murid memberikan 

jawaban tunggal dengan cara mengetrapkan: pengetahuan, informasi, aturan-

aturan, criteria, dan lain-lain yang pernah diterimanya. 

Contoh: 
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- berdasarkan batasan yang telah diutarakan tadi, maka persamaan yang 

memenuhi syarat? 

- Berdasarkan criteria yang ada maka organisme mana yang termasuk prozoa. 

4. pertanyaan analisis (analysis question) 

pertanyaan analisis ialah yang menuntut murid untuk menemukan jawaban 

dengan cara: 

- mengidentifikasikan motif masalah yang ditampilkan 

- mencari bukti-bukti atau kejadian-kejadian yang menunjang suatu 

kesimpulan atau generalisasi yang ditampilkan. 

- Menarik kesimpulan berdasarkan informasi-informasi yang ada atau 

membuat generalisasi dari satu atau berdasarkan informasi yang ada. 

Contoh:  

- identifikasi motif 

mengapa paruh burung gagak dengan kutilang tidak sama bentuknya? 

- menganalisa kesimpulan/generalisasi 

(mencari bukti/kejadian yang menunjang kesimpulan/generalisasi yang 

ditampilkan). 

Kenakalan remaja di kota-kota besar dikatakan meningkat, dapatkah anda 

menunjukan bukti-buktinya? 

- menarik kesimpulan berdasarkan infpramasi yang ada 

setelah kita membicarakan perang Diponegoro, Paderi, dan Trimujoyo, maka 

kesimpulan apa yang dapat kita tarik tentang latar belakang, motof serta sebab 

musababnya? 

5. pertanyaan sintesa (shynthesis question) 

ciri dari pertanyaan ini ialah jawabanya yang benar tidak tungggal melainkan 

lebih dari satu dan menghendaki murid untuk mrngembangkan potensi serta 

daya kreasinya. Dalam hubungan ini pertanyaan sintesa menuntut murid untuk: 

- membuat ramalan/prediksi 

apa yang terjadi, bila tanaman ini disiram larutan asam cuka? 
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- memecahkan masalah berdasaarkan imajinasinya: 

bayangkan seolah-olah anda ditengah-tengah gerombolan serigala yang sedang 

kelaparan, reaksi apakah geerangan yang anda tampilkan untuk mengatasinya? 

- mencari komunikasi: 

suatu karangan pendek yang menggambarkan nilai serta perasaanmu? 

6. pertanyaan evaluasi (evaluation question) 

pertanyaan semacam ini menghendaki murid untuk menjawabnya dengan cara 

memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu issue yang 

ditampilkan. 

Contoh: 

- menurut pendapatmu mana yang lebih tepat dan murah dalam pemerataan 

kesempatan belajar, SD Inpres atau Sekolah Terbuka? 

- Bagaimana penilaianmu tentang sejak ini? 

c. jenis-jenis pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran 

1. pertanyaan sempit (narrow question) 

Peertanyaan ini membutuhkan jawaban yang tertutup (convergent) dan 

biasanya kunci jawabannya telah tersedia. 

 pertanyaan sempit informasi langsung 

pertanyaan semacam ini menuntut murid untuk mengingat atau menghafal 

informasi yang ada. 

Pertanyaan ini sangat berguna bila kepada murid dituntut menghafal hal-

hal/informasi/rumus-rumus yang senantiasa digunakan dalam masyarakat 

secara hafal diluar kepala. 

Contoh: 

- berapa derajat selsius temperature tubuh manusia yang sehat? 

- Kapan kemerdekaan republic Indonesia diproklamirkan? 

- Sebutkan ke 5 sila dari pancasila! 

 pertanyaan sempit memusat 
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pertanyaan ini men untut murid agar mengembangkan idea atau jawabanya 

dengan cara menuntutnya melalui petujuk tertentu. Pertanyaan ini bermanfaat 

bila guru menghendaki murid: membedakan, mengasosiasikan, menjelaskan, 

dan lain-lain masalah yang ditampilkan. 

Contoh: 

- bagaimana dapat dibuktikan bahwa dalam proses fotosintesis dihasilkan 

tepung? 

- Dengan cara bagaimana agar konsep gotong-royong dapat dengan mudah 

dimengerti oleh murid? 

2. pertanyaan luas (broad question) 

ciri pertanyaan ini ialah jawabanya yang mungkin lebih dari satu sebab 

pertanyaan ini belum mempunyai jawaban yang spesifik, sehingga masih 

diharapkan hasil yang terbuka. 

 pertanyaan luas terbuka (open ended question) 

pertanyaan ini memberi kesempatan kepada murid untuk mencari jawabanya 

menurut cara dan gayanya masing-masing. 

Contoh: 

- bila datanya begini, ramalkan kemungkkinan-kemungkinan yang bakal 

terjadi. 

- Bagaimana cara menanggulangi peningkatan kriminalitas di kota ini? 

 pertanyaan luas menilai (valueching question) 

pertanyaan ini meminta murid untuk mengadakan penilaian terhadap aspek 

kognitif maupun  sikap. Pertanyaan ini lebih efektif bila guru menghendaki 

murid untuk: 

- merumuskan pendapat 

- menentukan sikap 

- tukar menukar pendapat/perasaan terhadap sesuatu issue yang 

ditampilkan. 

Contoh: 
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- bagaimana pendapatmu tentang jalanya pertandingan sepak bola tadi? 

- Mengapa kamu katakan pada waktu pagi lebih baik berjalan-jalan dari pada 

melamun? 

- Bagaimana pendapatmu tentang (sesuatu issue di masyarakat). 

Mengajukanya kepada murid tidak tepat (umpamanya tidak jelas dalam 

menyampaikannya) akan mengakibatkan tidak tercapai tujuan yang di 

kehendaki. Oleh karena itu aspek teknis dari pertanyaan harus pula dipahami 

dan dilatih, agar guru dapat menggunakan pertanyaan secara efektif dalam 

proses belajar mengajarnya. Factor-faktor yang hatus diperhatikan dalam 

mengajukan pertanyaan antara lain adalah: 

1. kejelasan dan kaitan pertanyaan 

harap diusahakan agar pertanyaan yang dikemukakan itu jelas maksudnya, 

serta Nampak benar kaitanya antara jalan pikiran yang satu dengan yang lainya. 

Diusahakan tidak diselingi oleh kata-kata sisipan yang sifatnya mengganggu, 

misalnya: ee. Em, er, anu, dan lain-lain. 

Beerikut ini disajikan contoh pertanyaan yang tidak jelas maksud serta kaitanya. 

Guru : Naah anak-anak sekarang akan eh saya maksud siapa dapat menjawab 

em dapat menyebutkan eh dapat memberikan alasan mana, yang lebih baik 

menggunakan kail atau membeli tombak untuk mendapatkan ikan dilaut?. 

Pertanyaan tersebut dikatakan tidak jelas maksudnya karena menggambarkan 

jalan pikiran yang belum terkonsolidasi dan bagaimana kaitanya antara 

menggunakan kail dan membeli tombak. Pertanyaan tersebut semestinya dapat 

disederhanakan sebagai berikut: 

Guru : Naah anak-anak, bagaimana menurut pendapatmu manakah yang lebih 

baik mengggunakan kail atau tombak untuk memperoleh ikan di laut?. 

2. kecepatan dan selang waktu (pause) 

kecepatan menyampaikan pertanyaan tergantung pada jenis pertanyaan itu 

sendiri. Pada umumnya guru-guru muda (belum bnerpenglaman) cenderung 

banyak melontarkan pertanyaan dari pada menerima jawaban, dan peertanyaan-
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pertanyaanya diucapkan dengan cepat tanpa diselingi pause untuk membeeri 

kesempatan murid berfikir. 

Beerikut ini ddisajikan semacam “resep” tata cara menyampaikan pertanyaan. 

- usahakan dalam menyampaikan pertanyaan dengan ucapan yang jelas serta 

tidak tergesa-gesa; pertanyaan yang diucapkan dengan cepat dan tergesa-

gesa akan menimbulkan kebingungan serta ketidak mengertian pada murid. 

- Begitu pertanyaan selesai diucapkan, berhentilah sejenak untuk memberikan 

kesempatan berfikir kepada murid; sementara itu sambil memonitor kelas, 

apakah sudah ada yang siap mengajukan jawaban. 

Murid yang sudah siap untuk mengajukan jawaban biasanya gerak-geriknya 

dapat ditandai sebagai berikut: 

- siap menggeser duduknya agak maju dengan mulut setengah terbuka siap 

mengucapkan sesuatu 

- mengadahkan wajahnya dengan pandangan mata yang agak lebar. 

- Mengacungkan tangan bahkan ada yang sampai berdiri 

Berikan waktu sejenak (1-5 detik) kepada murid untuk berfikir dalam rangka 

menemukan jawabanya, pemberian waktu untuk memberikan kesempatam 

berfikir pada murid itu ada efefk positifnya, misalnya: 

- murid dapat memberikan jawaban lebih panjang dan lengkap 

- jawaban murid lebih analitis, sintesis dan kreatif. 

- Murid akan merasa lebih yakin akan jawabanya 

- Partisipasi murid meningkai. 

3. arah dan distribusi penunjukan 

pertanyaan diajukan seharusnya kepada seluruh murid sehingga seluruh murid 

didorong untuk berusaha menemukan jawabanya. Hanya dalam keadaan 

tertentu, umpamanya untuk menarik pemusatan perhatian  seorang siswa, 

pertanyaannya dapat langsung ditujukan kepada seorang murid. Sesudah 

pertanyaan dijukan kepada seluruh kelas, serta memberikan waktu secukupnya 

kepada murid-murid untuk berpikir, barulah di tunjuk seorang untuk 
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menjawabnya. Hal ini menyangkut soal distribusi kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan. 

Dalam mengajukan pertanyaan pada murid agar diperhatikan system 

distribusinya, yaitu usahakan agar pertanyaan itu didistribusikan secara merata 

seluruh kelas. Hal ini berhubungan dengan sifat pemalu atau kurang berani 

yang ada pada murid. Murid yang pemalu biasanya cenderung segan 

menampilkan jawaban secara suka rela. 

4. tehnik reinforcement 

pemakaian yang tepat dari tehnik reinforcement ini akan menimbulkan sikap 

yang positif bagi murid serta meningkatkan partisipasi murid dalam kegiatan 

belajar mengajar sehingga memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi. 

(selanjutnya perhatiakn butir reinforcement pada naskah ini). 

5. tehnik memnuntun dan menggali (prompting and probing) 

prompting and probing question dapat digunakan sebagai tehnik meningkatkan 

kwalitas dan kwantitas jawaban murid. 

Prompting question, pertanyaan ini bermaksud untuk menuntun murid agar 

ianya dapat menemukan jawaban yang lebih benar. 

Contoh: 

Guru:  Pada pertemuan lalu kita telah mempelajari tentang sistematik hewan 

rendah, khususnya protozoa, porifera, colenterata maupun vermes, coba kamu 

habib…menurut pendapatmu mana yang lebih tinggi tingkatanya prifera atau 

colenterata? 

Habib:   diam (sedang berfikir) 

Guru:  silahkan ditinjau lebih dahulu tentanmg sitem pencernaan makananya, 

naa…bagaimana….Habibi? 

Probing question ialah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan 

jawaban yang lebih lanjut dari murid yang bermaksud untuk mengembangkan 

kwalitas jawaban yang pertama sehingga  yang berikutnya lebih jelas, akurat 

serta lebih beralasan. 
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Contoh: 

Guru : setelah kemarin kita bersama-sama meninjau tambak bandeng, 

bagaimana pendapatmu tentang tambang banding tersebut, Alliah? 

Murid : sangat menarik pak. 

Guru : factor apanya yang menarik? 

C. BAGAIMANA KETERAMPILAN BERTANYA DILATIHKAN 

1. petunjuk umum 

sebelum bertanya dengan menggunakan micro-teaching dimulai terlebih dahulu 

harus dipahami uraian tentang keterampilanini dengan sebaik-baiknya. 

2. saran pelaksanaan 

tahap 1 

- setelah calon guru memperoleh informasi/penjelasan secukunya tentang 

keterampilan bertanya, maka kepada calon ditugasi untuk mendalami 

pemahamanya tentang keterampilan bertanya ini lewat paket-paket 

transcript, atau video-tape-skript yang telah di sediakan. 

- Untuk keperluan latihan ini di gunakan panduan observasi dari berbagai 

format, yaitu: 

- Format: FKB -1 : untuk melatih pemahaman mawas diri/observasi tentang 

kelancaran bertanya (contoh lembar observasi: Format FKB-1) 

- Format: FKB -2 : untuk melatih pemahaman jenis pertanyaan menurut 

maksudnya (contoh lembar observasi: format FKB-2) 

- Format: FJB -3 : untuk melatih pemahaman jenis pertanyaan menurut 

observasi menurut Taksonomi Bloom, (contoh lembar observasi format FKB-

3) 

- Format: FKB -4 : ujntuk melatih pemahaman jenis pertanyaan menurut 

sempit luasnya sasaran. (contoh lembar observasi format FKB-4) 

- Baik FKB -1, FKB -2, FKB -3, maupun FKB -4 dfapat digunakan oleh calon 

guru dalam rangka mawas diri serta memahami keterampilan dalam 

kelancaran bertanya, juga dapat digunakan oleh supervisor dalam rangka 
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supervise/mengadakan observasi terhadap guru yang menjadi asuhanya 

(yang sedang melaksanakan peraktek micro-teaching) guna keperluan 

balikan bagi calon guru yang menjadi asuhanya. 

Tahap 11 

Setelah guru selesai berlatih menggunakan format: FKB-1, FKB -2, FKB -3 dan 

FKB -4 lengkap dengan diskusinya, kemudian kepada mereka ditugasi untuk 

membuat transcript dalam keterampilan bertanya. Hal ini sebagai persiapan 

sebelum latihan keterampilan bertanya dengan micro-teaching. 

Petunjuk : cara mengisi lembaran observasi format : FKB -2, FKB -3, dan FKB -4, 

adalah sebagai berikut: 

- masukan tanda tally (/) pada sel yang di tunjukan oleh baris pertanyaan dan 

kolom nomer pertanyaan yang bersangkutan, misalnya sebagai contoh: 

- untuk jenis pertanyaan menurut maksud pertanyaan ke 2 berbunyi: 

- hai Darso maukah kamu menutupkan jendela sebelah sana situ? 

Maka ke dalam sel yang ditunjukan oleh kolom no. 2 dan baris P. permintaan di 

isikan tanda tally(/) 

- analog untuk jenis pertanyaan yang lain. 

Tahap 111 

Dalam tahap ini penuntut/calon guru ditugasi untuk berpraktek micro-teaching 

“in questioning skills” sesuai dengan garis-garis besar yang telah disiapkan 

dalam ternskript tersebut pada tahap 11. sebelum pesiapan/transcript “in 

questioning skills” tersebut dipraktekan dalam micro-teaching tersebut dapat 

secara peer teaching ataupun secara real pupils teaching. 
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LEMBARAN KERJA MICRO-TEACHING 

DALAM 

KETERAMPILAN BERTANYA 

1. PETUNJUK UMUM 

Agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif seperti apa yang dalam 

lembaran kerja ini, kepada para calon guru/guru yang diharapkan mempelajari 

lebih dahulu dasar teorinya secara seksama. 

11. OBYEKTIF 

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan dapat menguasai keterampilan 

bertanya dengan: 

1. memahami akan fungsinya 

2. memahami akan berbagai tipenya/jenisnya 

3. lancer dalam mengemukakanya 

4. tahu bagaimana tehnik penggunaannya serta mahir mengetrapkannya. 

111. PELAKSANAAN 

Dalam ramngka memahami aspek-aspek serta berbagai jenis pertanyaan yang 

bertujuan agar mahir dan lancer dalam mengaplikasikan keterampilan bertnya 

dalam situasi belajar mengajar, maka anda dipersilahkan menganalisa atau 

transcript keterampilan bertanya berikut ini dengan menggunakan lembaran 

observasi: 

- format : FKB -1 

- format : FKB -2 

- format : FKB -3 

- format : FKB -4 

tanpa melupakan petunjuk atau cara pengisianya. 
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LEMBAR OBSERVASI 

VARIASI STIMULUS 

 

Nama Mahasiswa : …………………… 

Tanggal                 : …………………… 

Nama Supervisor  : …………………… 

Topik        : ……………………………… 

Kelas         : ……………………………. 

Pengajaran : Utama / Ulang 

 

Berilah tanda √  angka yang anda anggap sesuai 

1= lemah      sampai      5 = sempurna 

 

No Komponen Observasi Skor 

1 2 3 4 5 

1 Gerak bebas guru      

2 Isyarat guru (tangan, badan, wajah)      

3 Suara guru (variasi kecepatan/besar kecil/lagu)      

4 Pemusatan perhatian murid 

(penekanan pada hal yang penting dengan 

verbal/gestural) 

     

5 Pola interaksi (guru-kelompok, guru-murid, 

murid-muria) 

     

6 Paus/ dalam sejenak (untuk memberi 

kesempatan pada murid berfikir, memberi 

penekanan, memberi perhatian) 

     

7 Pergantian indra penglihat pendengar 

(menggunakan alat peraga) 

     

Komentar tentang keterampilan : 

 

 

 

 

 

Supervisor/Observer 

 

 

( ……………………..) 
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LEMBAR OBSERVASI  

SIASAT MEMBUKA DAN MENUTUP PELAJARAN 

 

Nama Mahasiswa : …………………… 

Tanggal                 : …………………… 

Nama Supervisor  : …………………… 

Topik        : ……………………………… 

Kelas         : 

……………………………… 

Pengajaran : Utama / Ulang 

 

Berilah tanda √  angka yang anda anggap sesuai 

1= lemah      sampai      5 = sempurna 

No SIASAT MEMBUKA PELAJARAN Skor 

1 2 3 4 5 

1 Cara yang digunakan untuk mengintroduksi 

pelajaran adalah menarik 

     

2 Dari cara mengintroduksi pelajaran 

menyebabkan murid menjadi tertarik pada 

pokok pembicaraan yang ditampilkan 

     

3 Hubungan antara tahap pendahuluan 

(intruduksi)dengan tahap inti pelajaran 

Nampak jelas 

     

 SIASAT MENUTUP PELAJARAN      

1 Cara yang digunakan untuk menutup pelajaran 

adalah menarik 

     

2 Dari caya yang digunakan untuk menutup 

pelajaran, mendorong murid untuk menguasai 

dan meresapi bahan pelajaran yang barusaja 

ditampilkan. 

     

3 Hubungan antara bagian penutup dan bagian 

utama/inti pelajaran Nampak jelas 

     

4 Penciptaan rasa pencapaian  tujuan pelajaran 

pada murid. 

     

Komentar tentang keterampilan : 
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Supervisor/Observer 

 

 

( ……………………..) 

 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

MENDORONG PARTISIPASI MURID 

 

Nama Mahasiswa : 

…………………… 

Tanggal                 : 

…………………… 

Nama Supervisor  : 

…………………… 

Topik        : ……………………………… 

Kelas         : ……………………………… 

Pengajaran : Utama / Ulang 

 

Berilah tanda √  angka yang anda anggap sesuai 

No Komponen Observasi Kejadian 

jarang Kadang-

kadang 

selalu 

1 Ia/saya ucapkan: baik, bagus, bila murid 

menjawab/mengajukan pertanyaan 

   

2 Ia/ saya membesarkan hati dan memberikan 

dorongan dengan kata: eh-eh, mm-mm atas 

partisipasi murid 

   

3 Ia/saya membesarkan hati dan memberikan 

dorongan dengan: senyum anggukan, pandangan 

yang ramah atas partisipasi murid 

   

4 Ia/saya berikan tuntunan pada murid agar dapat 

memberikan jawaban yang benar 

   

5 Ia/saya berikan pengarahan sederhana seperti: 

piker dulu, lihat lagi dan lain-lain, agar murid 

dapar memberikan jawaban yang benar 

   

6 Ia/saya menunjukkan hubungan jawaban murid 

yang satu dengan yang lain agar mereka lekas 

memperoleh jawaban yang benar. 

   

 

Komentar tentang keterampilan : 
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Supervisor/Observer 

 

 

( ……………………..) 

 

 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

UNTUK KELANCARAN BERTANYA 

 

Nama Mahasiswa : ………………… 

Tanggal                 : ………………… 

Nama Supervisor  : ………………… 

Topik        : ……………………………… 

Kelas         : ……………………………… 

Pengajaran : Utama / Ulang 

 

Berilah tanda √  angka yang anda anggap sesuai 

No Komponen ya tidak 

1 Apakah pertanyaan cukup jelas bagi murid   

2 Apakah pertanyaan cukup koheren (jelas kaitannya)   

3 Apakah digunakan teknik Paus dalam mengutarakan 

pertanyaan 

  

4 Apakah pertanyaan diucapkan dengan tertib (tidak cepat)   

5 Apakah pertanyaan diarahkan/ditujukan kepada murid secara 

keseluruhan 

  

6 Apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu 

didistribusikan diantara murid-murid 

  

7 Apakah dalam mengutarakan pertanyaan itu digunakan teknik 

memanggil 

  

8 Apakah dalam mengutarakan pertanyaan itu digunakan teknik 

menuntun 

  

 

Komentar tentang keterampilan : 
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Supervisor/Observer 

 

 

( ……………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN OBSERVASI 

UNTUK PERTANYAAN MENURUT MAKSUDNYA 

NO 

 

KOMPONEN Nomor Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 P. Permintaan            

2 P. Retoris            

3 P. Penuntun/Pengarah            

4 P. Penggali            

5 P. Lain            

 

 

 

 

PANDUAN OBSERVASI 

UNTUK PERTANYAAN MENURUT LUAS SEMPITNYA SASARAN 

NO 

 

KOMPONEN Nomor Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 P. Informasi 

Langsung 

           

2 P. Memusat            

3 P. Te4rbuka            

4 P. Menilai            

5 P. lain-lain            
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PANDUAN OBSERVASI 

UNTUK PERTANYAAN MENURUT TAKSONOMI BLOOM 

NO 

 

KOMPONEN Nomor Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 P. Pengetahuan            

2 P. Pemahaman            

3 P. Aplikasi            

4 Pertanyaan tingkat 

tinggi 

           

5 Pertanyaan Lain-lain            
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SOP LAYANAN LAB. MICRO TEACHING PLUS 

FAKULTAS TARBIYAH IAIN RADEN FATAH 

 

 

1. TUJUAN 

Untuk memberikan panduan proses penggunaan Laboratorium Micro Teaching 

Plus Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang sebagai layanan 

praktikum/kuliah, praktik Penelitian (Dosen, mahasiswa) dan atau Pengabdian 

kepada Masyarakat (Pelatihan/Workshop). 

2. RUANG LINGKUP 

Layanan Laboratorium Microteaching untuk program pendidikan di Fakultas 

Tarbiyah IAIN Raden Fatah dan Profesi Keguruan. 

3. DIFINISI 

Pelayanan berupa penggunaan tempat, alat dan bahan untuk keperluan praktikum, 

penelitian/pengabdian kepada masyarakat. 

 

PROSEDUR 

UMUM 

1. Calon pengguna (dosen, mahasiswa) mengajukan permohonan layanan 

pemakaian laboratorium kepada pimpinan yang berwenang. 

2. Layanan laboratorium bisa dilakukan bekerjasama dengan setiap dosen yang 

berkompeten dengan jenis layanan tersebut dan berkoordinasi dengan Kepala 

Micro Teaching Plus. 

3. Pengguna layanan laboratorium memenuhi dan mematuhi semua tata tertib dan 

persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola Lab. Micro Teaching Plus. 

 

PRAKTIKUM 

Pengguna Secara Umum 

1. Dosen penanggungjawab mata kuliah melakukan koordinasi dengan Kepala 

Micro Teaching untuk pelaksanaan praktikum. 

2. Kepala Micro Teaching menyampaikan peraturan dan persyaratan yang berlaku 

kepada para pengguna. 

3. Kepala Micro Teaching membuat jadwal dan memberi tugas kepada laboran, 

teknisi, asisten, dan petugas kebersihan agar proses belajar mengajar praktikum 

tersebut dapat berjalan dengan baik. 

4. Kepala Micro Teaching menyampaikan laporan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah. 

 

Pengguna Tak terjadwal (mahasiswa) 

1. Pengguna mengajukan permohonan pemakaian laboratorium kepada pihak yang 

berwenang sesuai dengan SOP Peminjaman. 

2. Setelah pengajuan tersebut disetujui oleh pihak Program Studi, kepala Micro 

Teaching memeriksa daftar alokasi penggunaan fasilitas laboratorium Micro 

Teaching untuk persetujuan penggunaan yang diajukan. 
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3. Jika penggunaan disetujui maka Kepala Micro Teaching menyediakan fasilitas 

laboratorium Micro Teaching untuk digunakan. 

4. Kepala Micro Teaching menyampaikan peraturan dan persyaratan yang berlaku 

kepada pengguna di awal periode penggunaan laboratorium Micro Teaching. 

5. Kepala Micro Teaching memberi tugas kepada laboran, tekhnisi, asisten dan 

petugas kebersihan sesuai dengan permohonan penggunaan yang disetujui. 

6. Kepala Micro Teaching menyampakan laporan penggunaan laboratorium Micro 

Teaching kepada Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah setelah berakhir 

semester yang berjalan. 

 

Pengguna Terjadwal (Praktikum/Kuliah) 

1. Pihak Jurusan/Program Studi membuat jadwal mata kuliah/praktikum yang 

memerlukan jasa Laboratorium Micro Teaching. Jadwal tersebut ditembuskan 

kepada Kepala Micro Teaching ditambah dengan surat permintaan pemakaian dan 

konfirmasinya. 

2. Setelah menerima dokumen tersebut, pihak Lab. Micro Teaching mensinkronisasi 

semua jadwal kuliah/praktikum yang telah masuk (koordinasi penggerseran 

maju/mundur jadwal semula dengan prodi) dan lokasi laboratorium yang dipakai.  

3. Kepala Micro Teaching mengirimkan surat balasan konfirmasi jadwal ke semua 

Prodi dan ke semua dosen terkait. 

 

 

Palembang, 26 Maret 2013 

Kepala Micro Teaching Plus 

Fakultas Tarbiyah 

 

 

 

Muhammad Isnaini 
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KETENTUAN PAKAIAN MAHASISWA  

PRAKTIK MICRO TEACHING FAKULTAS TARBIYAH  

IAIN RADEN FATAH 

 

 

I. Ketentuan Umum 

A. Penggunaan Ruang Micro Teaching (RMT) 

1. Pemakaian RMT telah ditentukan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang 

telah diusulkan; 

2. Apabila ada seseorang, sebagian/kelompok/Rombel yang menggunakan 

RMT diluar jadwal yang ditentukan, maka harus lapor kepada 

etugas/pengelola; 

3. Setiap pengguna RMT diwajibkan menjaga kebersihan ruangan; 

4. Setelah menggunakan RMT, mahasiswa harus merapikan kembali  tempat 

duduk seperti semula; 

B. Kewajiban diruangan Micro Teaching 

1. Menjaga kebersihan RMT; 

2. Mengikuti prosedur dan tata tertib penggunaan RMT 

C. Larangan diruangan Micro Teaching 

1. Merokok di dalam RMT; 

2. Melakukan pekerjaan yang bukan proses pembelajaran di RMT; 

3. Membawa makanan dan minuman ke dalam RMT; 

4. Memakai Sepatu satau sandal ke RMT. 

 

II. Ketentuan Khusus 

A. Mahasiswa  

1. Kemeja lengan panjang putih, berkerah kemeja (bukan kerah cina/tanpa 

kerah) 

2. Celana panjang berwarna hitam berbahan kain (bukan denim/jeans) 

3. Kemeja dimasukkan 

4. Memakai ikat pinggang berwarna gelap dan bermotif  biasa 

5. Memakai kaos dalam (singlet) dan tidak diperkenankan memakai kaos 

oblong maupun polo shirt 

6. Memakai kaos kaki berwarna hitam 

7. Mengenakan sepatu resmi (bukan sepatu sport) berwarna hitam 

8. Dilarang mengenakan aksesoris yang berlebihan (anting, gelang, kalung, 

bertato) 

9. Dilarang berambut gondrong 

10. Berpakaian pantas, rapi dan berdasi (bila diperlukan) 

11. Tidak diperkenankan memakai santal dan sepatu ke dalam ruangan. 

B. Mahasiswi 

1. Baju lengan panjang berkerah, berwarna putih berbahan kain transparan 

dan tidak terlalu ketat 
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2. Memakai bawahan (rok) berwarna gelap, tidak tipis, tidak transparan, 

bukan jeans dan tidak ketat, dan panjang sampai mata kaki, memakai kaos 

kaki 

3. Baju dimasukkan (boleh pakai blazer) 

4. Tidak boleh memakai celana panjang atau kulot 

5. Mengenakan jilbab, jilbab harus menutup leher bukan jilbab gaul 

6. Dilarang mengenakan aksesoris berlebihan 

7. Make up secukupnya atau tidak berlebihan 

8. Tidak diperkenankan memakai sandal dan sepatu ke dalam ruangan. 

 

 

 
Palembang, 26 Maret 2013 

Kepala Micro Teaching Plus 

Fakultas Tarbiyah 

 

 

 

Muhammad Isnaini 
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SOP PEMINJAMAN LABORATORIUM MICRO TEACHING PLUS 

FAKULTAS TARBIYAH IAIN RADEN FATAH PALEMBANG 

 

 

 

 

 

  

Sepengetahuan Dosen Pengampu  

 

  

  

 

  

Memberi Izin Peminjaman Lab. 

 

  

 

  

 

  

Menyetujui Peminjaman Lab. 

 

  

  

 

Ne  

Negosiasi waktu pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palembang, 26 Maret 2013 

Kepala Micro Teaching Plus 

Fakultas Tarbiyah 

 

 

Muhammad Isnaini 

 

Mahasiswa  

(Menuliskan Surat Peminjaman) 

 

Pembantu Dekan I 

 

Kepala Laboratorium Micro Teaching 

Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah 

 

Laboran Micro Teaching Fak. Tarbiyah 

IAIN Raden Fatah 

 

Mahasiswa melakukan Proses 

Pembelajaran di Lab. Micro Teaching  

Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah 
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SOP PENGGUNAAN LABORATORIUM MICRO TEACHING PLUS 

FAKULTAS TARBIYAH IAIN RADEN FATAH PALEMBANG 

 

 

 

 

 

1.   

1. Terdaftar sebagai mahasiswa 

2. Telah lulus mata kuliah teori 

praktik yang dipersyaratkan oleh 

Jurusan/Prodi 

3. Telah/sedang menempuh MK TIK 

dan atau equivalensinya 

4. Telah lulus minimal 90 SKS 

 

  

  

 

  

1. Setiap kelompok ± 5 – 10 

mahasiswa satu kali tampil 

2. Setiap kelompok dibimbing 1 

dosen pembimbing 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Peserta  

dan Pendaftaran 

 

Pengelompokan  

oleh Jurusan/Prodi/Laboran 

 

Penyusunan Jadwal Tampil 

oleh Pihak Micro Teaching Plus 

 

Pelaksanaan Jadwal  

oleh Dosen Pengampu dan Laboran 

 

Mahasiswa melakukan 

praktik di Lab. Micro 

Teaching 
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MEKANISME SISTEM PEMBELAJARAN LABORATORIUM MICRO 

TEACHING FAKULTAS TARBIYAH IAIN RADEN FATAH 

 

 

  

 Laboran mempersiapkan perangkat 

perekam audio-video 

 Dosen mempersiapkan diri di ruang 

monitoring 

 

  

  

  

 Perekaman audio-video oleh 

laboran dimulai 

 Dosen pembimbing mengamati 

seluruh aktivitas Mahasiswa 

Praktikan 

 

  

  

  

 Laboran menghentikan proses 

perekaman audio-video 

 Laboran menyiapkan hasil rekaman 

 Dosen menyiapkan komentar atas 

kegiatan mahasiswa praktikan 

tersebut 

 

  

  

  

 Laboran menanyangkan ulang hasil 

rekaman 

 Dosen memberikan komentar, 

kritik, masukan kepada mahasiswa 

praktikan 

 

 

 

Mahasiswa masuk ke ruang Lab. Micro 

Teaching dan mempersiapkan diri 

 

Mahasiswa mulai melakukan  

Praktikum Proses Mengajar 

 

Mahasiswa selesai melakukan  

praktikum mengajar 

 

Mahasiswa mengamati rekam ulang hasil 

praktikumnya 

 

Mahasiswa dan Dosen dipersilahkan keluar 

ruangan  

Laboran melakukan EDITING dan 

mentransferkan kedalam Compact Disk 

(CD) bila mahasiswa meminta hasil 

rekaman Praktik mengajarnya 
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STRUKTUR MCROTEACHING PLUS  

FAKULTAS TARBIYAH IAIN RADEN FATAH PALEMBANG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Digital 

Interactional 

Class 

 

MT 

Prodi Matematika 

 

 

MT 

Prodi PBI 

Dekan  

DR. Kasinyo Harto, M.Ag. 

Kepala  

Muhammad Isnaini 
 

Kelompok 

Dosen Microteaching  

Staf    

Habibullah 

 

 

MT 

Prodi Biologi 

 

 

MT 

Prodi PAI 

 

Seminar  

Class 

 

 

Simulation  

Class 

 

 

ICT 

Class 

 

 

MT 

Prodi PBA 

 

 

MT 

Prodi MPI 

 

 

MT 

Prodi PGMI 

Pembantu Dekan I  

Drs. H. Hasbi Ash-Shiddiqi, M.Pd.I 


	STRUKTUR MCROTEACHING PLUS

