
ARTIKEL JURNAL MIKRO TEACHING 
Oleh: 

Dr. Moerdiyanto,M.Pd 
FISE UNY 

 
A. Latar Belakang 

      Sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta, produktivitas tenaga 

kependidikan khususnya calon guru, baik dari segi kualitas maupun kuantitas terus mendapat 

perhatian. Hal ini tampak pada adanya beberapa usaha pembaharuan di berbagai bidang.  

Peningkatan di bidang mutu calon tenaga kependidikan dilakukan melalui pengembangan 

Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) yang dikenal dengan Pengajaran atau Pembelajaran 

Mikro (Micro Teaching).  Pengembangan praktik micro teaching ini diarahkan untuk 

mendukung kompetensi calon guru yang professional.  Apalagi dengan disyahkannya 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menuntut adanya kualifikasi 

guru berpendidikan strata satu (S1). Untuk mewujudkan guru professional yang berkualifikasi 

S1 tersebut maka Program Pengalaman Lapangan di  bidang keguruan, khususnya PPL-1 atau 

micro teaching menjadi sangat penting. Micro  teaching atau pengajaran mikro harus mampu  

meningkatkan kemampuan  dan wawasan mahasiswa sebagai calon guru agar  lebih siap dan 

tangguh dalam memecahkan berbagai masalah kependidikan.  

       Pembelajaran mikro merupakan metode pembelajaran  atas dasar performa  yang 

tekniknya  dilakukan dengan cara melatihkan komponen-komponen kompetensi dasar 

mengajar (teaching skill) dalam proses pembelajaran  yang disederhanakan  ditinjau dari 

aspek kompetensi mengajar, penguasaan materi, pengelolaan peserta didik, maupun 

mengelola waktu. Pembelajaran mikro diarahkan dalam rangka  pembentukan kompetensi  

guru sebagai agen pembelajaran  seperti yang termuat  dalam UU Nomor 14 Tahun 2005. 

Pembelajaran mikro juga diarahkan  untuk pembentukan kompetensi berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Pendidikan  Nasional, di mana dalam 



Bab VI pasal 3 dimuat bahwa  kompetensi guru  meliputi: (1) kompetensi paedagogik, (2) 

kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial. 

       Pelaksanaan pembelajaran mikro selama ini memiliki beberapa kelemahan. 

Kelemahan   pembelajaran mikro antara lain: (a) penggunaan teman sejawat sebagai murid, 

akan dirasakan sebagai ”sandiwara” saja sehingga tidak terwujud situasi pembelajaran yang 

wajar; (b) latihan yang berulang-ulang dengan menggunakan murid  dan bahan materi yang 

sama dapat mengakibatkan kejenuhan; (c) supervisor  oleh seorang dosen pembimbing  tanpa 

melibatkan guru  sekolah dirasa kurang sesuai dengan realita dis ekolah; dan (d) pembekalan 

yang hanya dilakukan satu kali dirasakan materinya masih sangat kurang.  Kelemahan-

kelemahan tersebut memerlukan  upaya pemecahan serius agar mutu pembelajaran mikro 

lebih mendekati realita di sekolah  sehingga pengalaman mengajar mahasiswa calon guru 

meningkat.  

   Pada konteks penelitian ini, kelemahan-kelemahan praktik micro teaching yang 

konvensional tersebut sistem dan modelnya perlu dikembangkan ke sistem dan model 

kontemporer. Sistem mandiri dalam pelaksanaan praktik perlu dikembangkan ke sistem 

kerjasama dengan pihak sekolah mitra. Model micro teaching dengan siswa teman sejawat 

(peer student) juga perlu dikembangkan. Upaya tersebut dilakukan dengan ujicoba model 

baru dalam praktik pembelajaran mikro, yaitu micro teaching by real student. Model ini 

dilakukan  melalui sistem kerjasama dengan sekolah menengah mitra sehingga siswa dalam 

praktik mengajar  adalah riil. Dengan model ini diharapkan situasi pembelajaran menjadi 

wajar seperti halnya di sekolah dan mampu mendorong praktikan untuk mempersiapkan diri 

lebih serius dan mantap. Apalagi supervisor pada saat praktik mengajar juga dilakukan oleh 

guru, akan mampu meningkatkan rasa malu pada praktikan jika tidak menguasai materi dan 

keterampilan dasar mengajar. Atas dasar permasalahan dan argumentasi  upaya pemecahan 

masalah seperti dimaksud, maka penelitian pengembangan ini dilakukan. 

B.  Rumusan Masalah 



            Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sistem pembelajaran mikro yang efektif bagi mahasiswa calon guru 

profesional? 

2. Bagaimanakah model pembelajaran mikro yang mampu membekali mahasiswa  calon 

guru profesional?  

C. Tujuan Penelitian  

                Tujuan penelitian pengembangan  pembelajaran mikro di Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Yogyakarta ini adalah: 

1. Menemukan suatu sistem dan model  pembelajarn mikro yang inovatif,  efektif dan efisien 

bagi pencapaian kompetensi mengajar mahasiswa calon guru. 

2. Meningkatkan kualitas  dan profesionalisme calon guru.  

D.  Kajian Teoritik 

      1.  Kompetensi Guru dan Pembelajaran Mikro 

      Guru sebagai tenaga professional bertugas merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan programsekolah serta 

mengembangkan profesionalitasnya (Depdiknas, 2004:8). Sesuai dengan tugas-tugas guru 

tersebut, fungsi guru adalah  sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih pengembang 

program, pengelola program dan berfungsi sebagai tenaga profesional. Tugas dan fungsi di 

atas menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki  oleh guru profesional. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Pendidikan  Nasional, dimuat 

bahwa  kompetensi guru  meliputi: (1) kompetensi paedagogik, (2) kompetensi kepribadian, 

(3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial. Keempat standar kompetensi guru 

tersebut dikemas dengan menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang beriman dan 

bertaqwa, dan sebagai warga negara Indonesia yang demikratis dan bertanggungjawab. 



         Pembimbingan calon guru dalam pembelajaran mikro harus  diarahkan pada 

pembentukan kompetensi  guru sebagai agen pembelajaran sepertiu dimaksud di atas. Oleh 

karena itu,  para guru harus memperoleh bekal  yang memadai  agar mampu  menguasai 

sejumlah kompetensi tersebut, baik melalui preservice  maupun inservice training. Salah satu 

bentuk preservice training  adalah pembentukan keterampilan mengajar (teaching skill). 

Secara praktis, bekal keterampilan  mengajar dapat dilatihkan  melalui kegiatan micro 

teaching atau pembelajaran mikro.    

                 Keterampilan mengajar merupakan kompetensi kompetensi profesional guru yang 

cukup kompleks, karena merupakan integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh  dan 

menyeluruh.  Ada delapan keterampilan mengajar yang berperan  terhadap kualitas 

pembelajaran, yaitu (1) kerampilan bertanya, (2) memneri penguatan, (3) mengadakan 

variasi, (4) kemampuan menjelaskan, (5)  membuka dan  menutup pelajaran, (6) 

membimbing diskusi kelompok kecil, (7) mengelola kelas, (8) mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. Keterampilan mengajar itu harus dikuasai  secara utuh dan terintegrasi, sehingga 

diperlukan latihan yang sitematis melalui micro teaching atau pembelajar mikro  atau 

pengajaran mikro (Mulyasa, 2005: 69-92). 

   Pelaksanaan pembelajaran mikro memerlukan  tempat yang sengaja dirancang 

untuk itu yaitu laboratorium micro teaching.  didesain dalam rangka membina calon guru 

agar menguasai keterampilan kognitif,  afektif, psikomotorik, reaktif, dan interaktif.  

Laboratorium micro teaching mempunyai beberapa fungsi antara lain:  

(1) Fungsi Instruksional yaitu menyediakan  fasilitas praktik bagi calon guru untuk berlatih 

dan memperbaiki  atau meningkatkan keterampilan pembelajaran, yang pada hakekatnya 

merupakan latihan penerapan pengetahuan, metode dan teknik mengajar, dan atau ilmu 

keguruan yang telah dipelajari secara teoritik. 



(2) Fungsi pembinaan, yaitu menyediakan kemudahan untuk membina keterampilan dan atau 

mengembangkan keterampilan-keterampilan khusus tentang teknik-teknik mengajar  

yang efektif  bagi tenaga kependidikan. 

(3) Fungsi diagnostik, yaitu menyediakan fasilitas dan kondisi spesifik untuk membimbing 

calon guru yang mengalami  kesulitan dalam melaksanakan  keterampilan tertentu dalam 

proses belajar mengajar. 

(4) Fungsi integratik, yaitu merupakan bagian integral  program pengalaman lapangan (PPL) 

serta merupakan mata kuliah prasyarat PPLdan berstatus sebagai mata kuliah wajib lulus 

dengan nilai minimum B. 

(5) Supervisi, yaitu bahwa  laboratorium micro teaching dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan mengajar, sehingga pada gilirannya mahasiswa mampu 

memberikan bimbingan profesional  kepada guru-guru di sekolah. 

(6) Fungsi eksperimental. Laboratorium micro teaching  berfungsi sebagai bahan ujicoba  

bagi para pakar pendidikan.  Jika seorang ahli yang berdasarkan hasil penelitiannya  telah 

menemukan suatu model pembelajaran, maka penemuan tersebut dapat diujicobakan di 

laboratorium micro teaching. Dengan demikian, hasilnya dapat dievaluasi di mana letak 

kelemahan atau kekuatannya, selanjutnya dilakukan perbaikan seperlunya (Eded 

Tarmedi, 2005: 2-3). 

2.   Tujuan dan manfaat Pembelajaran Mikro 

               Secara umum, pembelajaran mikro  bertujuan membentuk dan mengembangkan 

kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar di sekolah/lembaga pendidikan  

dalam PPL. Secara khusus tujuan pembelajaran mikro sebagai berikut.  

(1) Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas 

(2) Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu  dan utuh., 

(3) Membentuk kompetensi kepribadian. 

(4) Membentuk kompetensi sosial. 



              Manfaat pembelajaran mikro  yang dilatihkan secara intensif akan memberikan 

manfaat bagi mahasiswa, terutama dalam hal-hal sebagai berikut: (1) mahasiswa menjadi 

peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam proses pembelajaran, (2) mahasiswa menjadi 

lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran  di sekolah/lembaga pendidikan, 

(3) mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensinya  dalam mengajar, dan (4) 

mahasiswa menjadi lebih mengenal dan memahami kompetensi guru  sehingga mereka dapat  

berpenampilan sebagai guru.      

3.   Keterampilan Dasar Mengajar Terpadu yang Dilatihkan dalam micro teaching 

              Keterampilan dasar mengajar terpadu adalah berbagai keterampilan dasar mengajar  yang 

perlu dilatihkan kepada mahasiswa pada saat praktik pembelajara mikro. Keterampilan 

mengajar tersebut sudaha merupakan bentuk perpaduan dari beberapa keterampilan mengajar,  

mulai dari keterampilan  menyusun rencana pembelajaran (RP) sampai dengan  keterampilan 

proses pembelajaran. Masing-masing keterampilan tersebut dapat dijelaskan seperti berikut. 

(1) Keterampilan Menyusun Rencana Pembelajaran (RP). Keterampilan dilatihkan pada saat  

mahasiswa akan mempersiapkan  praktik pembelajaran mikro. Keterampilan yang 

dilatihkan meliputi: (a) merumuskan kompetensi dasar, (b) menentukan materi pokok, (c) 

mengintegrasikan pengalaman belajar berwawasan contectual teaching and learning, (d) 

mengintegrasikan kecakapan hidup dalam materi pokok, (e) merumuskan indikator 

pencapaian, (f) merumuskan alat penilaian, (g) menentukan alat dan media pembelajaran, 

(h) merencanakan skenario pembelajaran. 

(2) Keterampilan Mengajar. Keterampilan yang dlatihkan pada saat mahasiswa praktk  micro 

teaching di laboratorium adalah: (a) membuka dan menutup pelajaran, (b) 

menyampaikan materi, (c) melaksanakan interaksi pembelajaran, (d) mempergunakan 

bahasa komunikasi, penampilan, gerak, dan waktu, serta (e) melaksanakan evaluasi 

belajar.  



       Penguasaan kedua keterampilan diharapkan calon guru akan mampu mengelola 

kegiatan belajar mengajar dengan baik, efektif, efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tetapi juga menyenangkan/memuaskan kedua belah pihak, baik bagi guru maupun bagi 

siswanya. Kemampuan mengelola KBM yang demikian adalah merupakan kompetensi 

profesional bagi guru. 

4. Keunggulan dan Kelayaan Praktik  micro teaching di FISE UNY 

      Kegiatan praktik micro teaching di FISE UNY dilaksanakan berdasarkan  hasil 

evaluasi kegiatan praktik pembelajaran mikro dari tahun ke tahun. Rencana praktik micro 

teaching didesain: (a) ada kuliah tatap muka untuk belajar teori mengajar, dan (b) praktik 

untuk berlatih di laboratorium micro teaching.  Sebelum mahasiswa melakukan praktik micro 

teaching mereka diberi pembekalan tentang etika guru, kompetensi guru dan mekanisme 

praktik micro teaching. Pembekalan praktik micro teaching melibatkan jajaran pimpinan 

fakultas maupun jurusan/program studi di samping peranserta aktif  dari dosen pembimbing 

praktik micro teaching masing-masing program studi.  Pada pembekalan ini, instrumen 

supervisi juga diperbaiki sesuai dengan tuntutan profesionalisme guru. 

   Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) sebagai pioneer pengadaan laboratorium  

micro teaching modern dilengkapi fasilitas  multimedia dan sarana dokumentasi yang 

memadai, mencoba melaksanakan praktik micro teachingby real student (MTBRS) secara 

terpusat di laboratorium. Praktik micro teaching model kontemporer ini dilakukan dengan 

mendatangkan guru dan murid sekolah menengah mitra. Murid hadir sebagai audien, dan 

guru hadir sebagai supervisor.  Dengan tekad itu diharapkan hasil pelatihan pada praktik ini 

mampu memberikan bekal yang memadai bagi calon guru untuk memasuki praktik mengajar 

sesungguhnya di sekolah-sekolah. 

      Kehadiran siswa dan guru dalam praktik micro teaching tersebut memungkinkan 

mahasiswa  praktikan mengetahui lebih awal mengenai kondisi pembelajaran sesungguhnya 

di sekolah.  Kehadiran siswa juga memberikan suasana yang alami dalam pembelajaran di 



kelas. Guru yang hadir dapat memberikan  masukan saran perbaikan penamp-ilan 

mengajarnya kepada mahasiswa. Supervisor yang lebih dari satu karena adanya bantuan dari 

guru juga akan memberikan koontribusi positif pada mahasiswa  karena hasil pengamatan 

lebih obyektif, dan saran yang lebih banyak dari supervisor. Pada model baru ini supervisor 

juga melibatkan dosen senior, pejabat fakultas, pejabat jurusan/program studi dalam rangka 

meningkatkan kinerja dosen pembimbing dalam melatih dan mensupervisi mahasiswa 

praktikannya. Kehadiran mereka mampu meningkatkan semangat berlatih mahasiswa, karena 

merasa diperhatikan sehingga kinerja pelatihan meningkat. Akhirnya diharapkan atas 

dukungan semua fihak, keberadaan sarana prasarana, dan dana yang memadai program 

pengembangan praktik micro teaching ini dapat berjalan lancar  sesuai dengan rencana. Hasil 

inovasi ini juga diharapkan  mampu memberikan bekal yang optimum kepada mahasiswa 

menuju profesionalisme guru di masa depan. 

5. Kontribusi Micro Teaching By Real Student pada Kualitas Kompetensi Mengajar   

           Pengembangan model Micro Teaching By Real Student terhadap peningkatan kualitas 

kemampuan mengajar mahasiswa calon guru di FISE UNY  adalah seperti berikut. 

(1) Mahasiswa memiliki pengalaman langsung menghadapi peserta didik, sehingga mereka 

mengenali benar karakteristik peserta didik yang sesungguhnya sesuai dengan kondisi riil 

yang akan mereka hadapi pada saat real teching di kemudian hari. 

(2) Mahasiswa memperoleh masukan dan saran  langsung dari dosen pembimbing dan guru 

selaku supervisor pada saat praktik  Micro Teaching.  

(3) Sekolah (siswa dan guru) memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

pembentukan tenaga kependidikan (guru) yang profesional. 

E. Metode Penelitian 

1.  Populasi dan Sampel 



             Populasi penelitian  ini adalah seluruh mahasiswa  seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang melaksanakan 

praktik Program Pengalaman Lapangan I (PPL-1) pada  semester genap tahun akademik 

2005/2006 sejumlah 463 orang mahasiswa  enam jurusan kependidikan yang terbagi 

menjadi 45 kelompok.  Adapun perinciannya meliputi mahasiswa jurusan Pendidikan 

Administrasi Perkantoran (ADP) sebanyak 108 orang, Pendidikan Akuntansi (AKT) 105 

orang, Pendidikan Ekonomi Koperasi (EK) 70 orang, Pendidikan Geografi (GEO) 60 

orang, Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) 60 orang, dan Pendidikan Sejarah (SEJ) 60 

orang. 

      Sampel penelitian  ditentukan berdasarkan model Cochran dengan nisbah pria dan 

wanita 70:30, taraf kepercayaan 95%, pada taraf kesalahan 5%, maka jumlah sample 

yang diperlukan ada sebanyak 60 orang mahasiswa. Pengambilan sample dilakukan 

dengan teknik proportional random sampling. Teknik ini ini dipakai karena 

memperhitungksn banyaknya siswa dari masing-masing jurusan tidak sama. Hal ini 

dimaksudkan agar karakteristik populasi terwakili  secara optimal di dalam sampel. 

Sampel terdiri dari 12 orang dari jurusan Pendidikan Administrasi perkantoran, 12 orang  

mahasiswa pendidikan akuntansi, dan  jurusan pendidikan ekonomi koperasi, geografi, 

kewarganegaraan, dan sejarah masing-masing 8 orang.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

                  Penelitian ini termasuk survei, yang dimaksudkan untuk mengambil suatu 

generalisasi yang terbatas pada sampel, menjadi kesimpulan yang berlaku umum bagi 

populasi. Data penelitian dijaring melalui instrumen berupa angket berskala Likert yang 

bersifat tertutup.  Namun demikian skala Likert tersebut dimodifikasi dari lima opsi 

jawaban menjadi tiga opsi jawaban saja untuk memudahkan persepsi mahasiswa dalam 

memilih jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Hal ini dilakukan karena sesuai teori, 



waktu moderat untuk menjawab angket tidak lebih dari 20 menit agar obyektivitas 

responden dapat dijamin, karena responden  tidak terlalu banyak berfikir yang 

mengakibatkan jawaban bias tidak sesuai realita. 

              Pengumpulan data dilakukan melalui forum  pertemuan bersama, yaitu setelah 

mahasiswa selesai melakukan praktik micro teaching, responden yang terpilih 

dikumpulkan dalam satu ruangan untuk mengisi angket secara bersama-sama. Teknik ini 

digunakan dengan maksud agar  data dari responden masuk seluruhnya dan waktu 

mengisinya  relative sama. Melalui cara demikian diharapkan  jawaban responden 

menjadi valid. 

3. Instrumen  

              Instrumen penelitian meliputi  dua aspek , yaitu  aspek keterampilan menyusun 

rencana pembelajaran, dan aspek keterampilan mengajar yang dilakukan oleh 

praktikan.  Aspek keterampilan menyusun rencana pembelajaran  terdiri dari  4 indikator  

yaitu (1) pemahaman kurikulum mata pelajaran,  (2) kemampuan memilih rancangan 

metode dan media  yang digunakan, (3) kemampuan menyusun scenario pembelajaran, 

dan (4) intensitas konsultasi dengan pembimbing.  Instrumen keterampilan menyusun 

rencana pembelajaran ini  dijabarkan  menjadi 17 butir pertanyaan.  

               Aspek keterampilan mengajar terdiri dari indikator yaitu (1) keterampilan 

melaksanakan standar operasional dan prosedur mengajar, (2) keterampilan menegakkan 

disiplin jadwal, (3) intensitas bimbingan, dan (4) kepuasan praktikan. Instrumen  

keterampilan ini dijabarkan menjadi 20 butir pertanyaan. Opsi jawaban pertanyaan terdiri 

dari tiga pilihan (opsi) yaitu kurang dengan skor 1, cukup dengan skor 2 dan bagus 

dengan skor 3. 

4. Teknik Analisis Data 



                    Untuk mengungkap sikap praktikan mengenai keterampilan mereka pada 

rencana pembelajaran dan kemampuan mengajar selama praktik micro teaching, maka 

data yang diperoleh   dianalisis secara deskriptif dan analisis inferensial.  Analisis 

deskriptif  akan memperlihatkan nilai-nilai tendensi sentral yaitu rerata, median dan 

mode.  Berdasarkan nilai-nilai tendensi sentral tersebut  dapat ditentukan bagaimana  

sikap mahasiswa praktikan micro teaching di FISE UNY.  

                       Teknik analsisis inferensial digunakan untuk melihat perbedaan persepsi  tentang 

keterampilan mahasiswa setelah mengikuti praktik micro teaching. Analisis Uji-t akan 

memperlihatkan bagaimana perbedaan keterampilan praktikan sebelum menggunakan 

audien siswa sekolah menengah (real student) dengan setelah  menggunakan real student.  

Apakah perbedaan tersebut signifikan ataukah tidak signifikan?.  Dengan analisis tersebut 

dapat dipakai sebagai dasar penarikan kesimpulan dan rekomendasi  apakah program 

micro teaching by real student ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. 

F. Hasil Penelitian 

    1.  Pelaksanaan praktik di laboratorium Micro Teaching FISE UNY. 

             Pada tahun akademik 2006 mahasiswa yang melaksanakan praktik micro 

teaching sebanyak 463 orang, terdiri dari 6 jurusan kependidikan yaitu pendidikan Adp, 

Akt, EK, Geo, PPKn, dan Sejarah yang masing-masing jurusan secara berturut-turut 

sebanyak 108 orang, 105 orang, 70 orang, 60 orang, 60 orang, dan 60 orang mahasiswa.  

Seluruh mahasiwa  dibagi menjadi 45 kelompok.  Dalam periode satu minggu  

laboratorium micro teaching FISE  hanya dapat melayani 30 kelompok.  Sehingga 

untuk mencapai jumlah minimum praktik delapan kali, maka laboratorium tidak 

mampu menampung seluruh kelompok. Oleh karena itu pelaksanaan praktik terpaksa 

ada yang dilakukan di ruang kelas di luar laboratorium sesuai jadwal yang ditetapkan. 



Mahasiswa dalam melaksanakan praktik mengajar mikro tidak dapat menggunakan 

laboratorium secara terus menerus dengan sistem blok waktu. Mereka menggunakan 

laboratorium secara bergantianantara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Sebagai 

contoh, pada hari selasa  minggu pertama jam I kelompok I jurusan Akuntansi 

melakukan praktik di Laboratorium, sementara kelompok II praktik di ruang kelas 

biasa. Sebaliknya  pada hari senin minggu kedua, kelompok II praktik di laboratorium 

dan kelompok I praktik di ruang kelas biasa. Jadwal demikian diberlakukan seterusnya 

hingga akhir semester genap 2005/2006. Hal yang sama juga dilaksanakan untuk 

mahasiswa jurusan kependidikan lainnya di FISE UNY. Jadwal yang disepakati adalah: 

(a) hari senin untuk mahasiswa jurusan ADP, selasa untuk AKT, rabu untuk EK, kamis 

digunakan untuk Geo, jumat untuk PPKn dan sabtu untuk pendidikan Sejarah. 

              Dosen pembimbing praktik pengajaran mikro ada sebanyak 45 orang, yang 

terdiri dari  10 orang dosen jurusan ADP, 10 orang AKT, 7 orang EK, 6 orang Geo, 6 

orang PPKn, dan 6 orang Sejarah. Seluruh dosen pembimbing telah melaksanakan 

tugasnya dengan baik sesuai jadwal sehingga kegiatan praktikum telah dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya. Jadwal bimbingan praktik seperti berikut ini. 

   Tabel      :  Jadwal Bimbingan Praktik Pengajaran Mikro 

No Hari Jurusan Pembimbing % keterlaksanaan 

01 Senin Pendidikan ADP 10 orang 100%  sesuai 

02 Selasa Pendidikan AKT 10 orang 100%  sesuai 

03 Rabu Pendidikan EK 7  orang 100%  sesuai 

04  Kamis Pendidikan Geo 6  orang 100%  sesuai 

05 Jumat Pendidikan PKn 6  orang 100%  sesuai 

06  Sabtu Pendidikan Sej. 6 orang 100%  sesuai 



Total 6 hari kerja 6 jurusan 45 orang 100%  sesuai 

       Berdasarkan realisasi jadwal pelaksanaan praktik yang dibimbing oleh dosen 

pembimbing yang sekaligus sebagai supervisor dapat dinyatakan bahwa praktik 

pengajaran mikro berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan. Ketaatan praktik 

pembimbingan sesuai jadwal tersebut sangat berarti karena studio/laboratorium micro 

teaching yang tersedia hanya 1 unit, sementara jumlah mahasiswa praktikan yang 

mempergunakan sangat banyak.  Apabila terjadi ketidaktaatan jadwal tentu akan 

mengakibatkan  kekacauan jadwal praktik pengajaran mikro untuk jurusan/program studi 

lainnya. Oleh karena itu dari sisi pelaksanaan jadwal praktik dapat dinyatakan sukses atau 

berhasil. 

      Hasil kelulusan yang dicapai dalam pelaksanaan praktik pengajaran mikro adalah 

seperti berikut.    

Tabel      :  Hasil Kelulusan Praktik Pengajaran Mikro 

No Jurusan Jumlah peserta Jumlah lulus % Kelulusan 

01 Pendidikan ADP 108 orang 105 orang 97,22 % 

02 Pendidikan AKT 112 orang 112 orang 100 % 

03 Pendidikan EK 70 orang 70 orang 100 % 

04 Pendidikan GEO 60 orang 58 orang 94,40 % 

05 Pendidikan PPKn 60 orang 58 orang 94,40 % 

06 Pendidikan SEJ 60 orang 60 orang 100 % 

Total 6  Jurusan Kepend. 463 orang 456 orang 97,67 % 

 



       Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat kelulusan praktik sangat optimum 

yaitu 97,67%.  Tingkat kegagalan 2,33% semata-mata hanya diakibatkan oleh kelalaian 

praktikan yang tidak aktif melaksanakan praktik pengajaran mikro. 

2. Rekaman pelaksanaan pengajaran mikro. 

                   Mahasiswa yang melaksanakan praktik Micro teaching (pengajaran mikro) di 

dalam laboratorium direkam dengan peralatan kamera yang telah terpasang secara 

permanen.  Masing-masing  kelompok direkam sebanyak dua kali yaitu pada pelaksanaan 

praktik di awal  dan pertengahan semester.  Hasil perekaman ini dipakai oleh 

pembimbing untuk: (a) menunjukkan kesalahan-kesalahan praktikan, (b) menunjukkan  

kemajuan yang dicapai, dan (c) evaluasi untuk perbaikan praktikan pada praktik 

selanjutnya agar diperoleh keterampilan yang memadai. Hasil rekaman ini dapat di copy 

oleh mahasiswa praktikan  untuk feedback tentang kelemahan-kelemahan laten yang ada 

pada diri masing-masing parktikan. 

       Berdasarkan pengakuan praktikan,  analisis terhadap hasil rekaman sikap, 

keterampilan, mental dan penguasaan materi mahasiswa dirasakan sangat besar 

manfaatnya. Hal ini terjadi karena mahasiswa merasa bahwa masukan saran dari 

supervisor sangat riil sesuai kondisi yang terjadi seperti dalam rekaman. Dengan 

demikian mahasiswa merasa lebih mantap, senang, dan banyak sikap dan perilaku neh 

yang tidak mereka sadari terjadi pada saat praktik akibat grogi dan kurang percaya diri.  

3. Guru Sekolah sebagai observer. 

Pelaksanaan pembelajaran mikro tahun 2006 di FISE telah mendatangkan guru sebagai 

observer tamu. Kehadiran guru tamu sebagai observer ini dimaksudkan untuk dapat 

memberikan masukan langsung kepada praktikan. Masukan berupa saran-saran 

perbaikan tersebut  terdiri dari : (a) berbagi pengalaman mengajar dari guru tamu 

kepada praktikan agar mahasiswa siap dengan penguasaan berbagai keterampilan  



mengajar dan kesiapan fisik dan mental sebagai guru; (2) saran untuk sinkronisasi  

latihan mengajar yang dilaksanakan pada praktik micro teaching dengan tuntutan  

pembelajaran riil di sekolah. 

          Guru tamu sebagai observer yang hadir di FISE UNY melakukan obervasi 

pelaksanaan praktik mengajar mikro pada praktikan di masing-masing jurusan selama 

100 menit untuk setiap kehadiran. Masing-masing guru maksimal hadir 2 kali selama 

periode praktik di semester genap 2005/2006. Adapun jumlah guru tamu yang hadir 

sebagai observer adalah seperti berikut ini. 

Tabel    Guru  Tamu sebagai Observer Praktik Pengajaran Mikro 

No Jurusan Jumlah guru observer Jumlah hari 

01 Pendidikan ADP 4 orang 2 hari 

02 Pendidikan AKT 4 orang 2 hari 

03 Pendidikan EK 5 orang 2 hari 

04 Pendidikan GEO 2 orang 1 hari 

05 Pendidikan PKn 2 orang 1 hari 

06 Pendidikan SEJ 2 orang 1 hari 

Jumlah 6  Jurusan 19 orang 9 hari 

 

                Atas dasar  jumlah guru tamu yang dapat dihadirkan  dan jumlah hari kehadiran 

dalam rangka pelaksanaan observasi tamu, tampak bahwa guru tamu telah melampaui 

target minimal. Jumlah guru tamu di jurusan pendidikan administrasi perkantoran, 

akuntansi dan ekonomi koperasi lebih besar dari target minimal yaitu 2 orang. Bahkan 

guru tamu di jurusan pendidikan ekonomi koperasi yang jumlah mahasiswanya 70 



orang, guru tamu yang hadir 5 orang, lebih banyak dari  guru tamu di jurusan 

pendidikan akuntansi yaitu 4 orang dengan jumlah mahasiswa  105 orang. 

   Pada pelaksanaan praktik mengajar mikro, kehadiran guru tamu sangat 

mendorong mahasiswa untuk persiapan mengajar lebih banyak dan lebih intensif. 

Mereka menyatakan merasa malu jika tampilan di saat praktik jelek, tidak menguasai 

materi, grogi dan tidak percaya diri. Untuk itu maka mereka belajar dan 

mempersiapkan diri lebih keras dengan cara menguasai materi, menyiapkan media, dan 

menggunakan strategi yang lebih banyak melibatkan aktivitas belajar siswa. 

         4.  Optimasi Observer dengan melibatkan dosen senior. 

         Untuk optimasi kegiatan praktik pengajaran mikro,  di FISE UNY juga ada 

upaya untuk menambah jumal observer. Jika selama ini observer hanya dilakukan oleh 

seorang dosen pembimbing, maka pada praktikum model baru ini ditambah dengan 

seorang observer yaitu seorang dosen senior atau guru observer tamu. Pada 

pelaksanaannya ternyata tidak mengalami hambatan. Dosen senior dengan senang hati 

bersedia untuk melakukan observasi praktik pengajaran mikro untuk masing-masing 

kelompok satu kali.  

         Keterlibatan observer dari dosen senior mampu memberikan iklim tersendiri 

bagi praktikan. Praktikan menjadi lebih serius mempersiapkan diri dalam penyusunan 

rencana pembelajaran maupun praktik pengajaran mikronya. Selain itu, praktikan juga 

memperoleh masukan dan saran-saran perbaikan yang sangat mantap dan berwibawa 

dari  dosen senior.  Menurut pengakuan mahasiswa praktikan, mereka merasa lebih 

banyak mempersiapkan fisik, mental, keterampilan dan penguasaan materi manakala 

mereka akan diobservasi oleh dosen senior.   

        5. Siswa Sekolah Menengah sebagai Real student pada Pengajaran Mikro 



Untuk keperluan  praktik micro teaching by real student, maka FISE UNY 

mendatangkan siswa dari sekolah menengah di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mitra kerja. Adapun sekolah yang diminta 

partsisipasinya dalam pelaksanaan praktik mengajar mikro dengan real student ini 

adalah seperti berikut ini. 

Tabel     : Sekolah Menengah Mitra kerja Praktik Pengajaran Mikro 

No Nama sekolah mitra Jumalh siswa 

yang hadir 

Jurusan yang 

menggunakan 

01 SMP Negeri I  Kota Yogyakarta 40 orang Pend. PKn 

02 SMP Negeri IX Kota Yogyakarta 40 orang Pend. Geo 

03 SMP Negeri II Depok Sleman 40  orang Pend. Sej. 

04 SMA Negeri IX Kota Yogyakarta 39 orang Pend. EK 

05 SMA Negeri I Kalasan  39 orang Pend. AKT 

06 SMK Negeri I Depok Sleman 40 orang Pend. AKT 

07 SMK Negeri I Tempel 39 orang Pend. ADP 

 Jumlah 277 orang 7 sekolah 

       Atas dasar jumlah siswa yang hadir sebagai audien  praktik pengajaran mikro di 

FISE UNY, dapat dinyatakan cukup memadai. Hal ini berkenaan dengan adanya 

keterbatasan ruang studio micro teaching yang hanya satu dan hanya memuat 10-15  

orang siswa.  Oleh karena itu jumlah siswa selebihnya digunakan untuk menjadi audien 

praktik pengajaran mikro di ruang kelas di luar studio. Namun karena di ruang kelas 

tersebut tidak tersedia fasilitas perekaman, maka  kesempatan tersebut sangat 

disayangkan. 

         6.    Kinerja Praktik Pengajaran Mikro Berdasarkan Data Kuantitatif. 



                       Untuk menilai kinerja praktik pengajaran mikro, dilakukan dengan 

membandingkan pengakuan praktikan (sebagai responden penelitian ini) mengenai 

tingkat keterampilan teknis, penguasaan materi,  sikap dan kesiapan mental serta 

kepuasan yang dirasakan setelah mengikuti praktik pengajaran mikro. Keterampilan, 

penguasaan materi, sikap mental dan kepuasan tersebut terkait dengan dua dimensi 

praktik yaitu meliputi  (1) kemampuan dalam penyusunan rencana pembelajaran dan 

(2) kemampuan dalam pengajaran mikro. 

                       Pengakuan praktikan dalam penelitian ini tercermin pada jawaban mereka 

pada angket  yang disampaikan kepada mahasiswa setelah mereka menyelesaikan 

kegiatan praktiknya. Kegiatan praktik mengajar mikro mahasiswa FISE UNY pada 

tahun 2006 ini dilakukan dengan 2 (dua) model. Model pertama, yaitu praktik 

pengajaran mikro menggunakan teman sebagai audien yang disebut “Micro teaching by 

peer student”. Model kedua adalah praktik pengajaran mikro menggunakan siswa 

sekolah menengah sebagai audien yang disebut “Micro teaching by real student”.  

Mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, dan fasilitas praktik pengajaran mikro, 

maka selama minimum 8 (delapan) kali   pelaksanaan praktik pada semester genap 

2005/2006, mahasiswa praktik 7(tujuh) kali model “Micro teaching by peer student” 

dan  1 (satu) kali “Micro teaching by real student”. Real student didatangkan dari siswa 

sekolah menengah mitra lingkungan dinas pendidikan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Setelah mereka menyelesaikan  praktik  dengan masing-masing  model di 

atas, kemudian praktikan tersebut diminta pendapatnya  tentang keterampilan dalam 

penyusunan rencana pembelajaran, dan keterampilan mengajarnya melalui pengisian 

angket.   Setelah angket terkumpul diberikan skor. Selanjutnya data tersebut ditabulasi 

menggunakan program SPSS seri 11.00. Data dianalisis dengan teknik Uji-t atau 



Compare mean.  Hasil analisis deskriptif mengenai aspek keterampilan menyusun 

persiapan mengajar dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

         Tabel      :  Skor rata-rata  Keterampilan Menyusun Rencana Pembelajaran 

Model Micro teaching Jumlah resp Skor rata-rata Standar Dev. 

Model  by Peer Student 60  mahasiswa 37,10 4,28 

Model by Real Student 60 mahasiswa 41,03 4,29 

skor rata-rata - 3,93 (10,59%)  

         

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata 

keterampilan menyusun rencana pembelajaran dengan model praktik micro teaching 

by real student lebih  tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata model praktik  micro 

teaching by peer student.  Selisih skor  keduanya sebesar  3,93 atau 10,59%.  

Kenaikan skor keterampilan ini diakibatkan oleh meningkatnya mutu persiapan dan 

bimbingan dosen pada saat mahasiswa akan melaksanakan praktik pengajaran mikro.  

Pada saat mereka praktik dengan teman sendiri sebagai siswa (peer student) mereka 

persiapan materi, teknik mengajar, fisik dan mental seadanya. Sedangkan pada saat 

akan praktik menghadapi siswa riil dari sekolah, mereka persiapannya jauh lebih 

intensif. Hal ini dilakukan untuk mengangkat harga diri jangan sampai mereka 

dipermalukan oleh siswanya di depan kelas. Di sinilah  efek penting adanya praktik 

micro teaching yang mendatangkan siswa riil dari sekolah mitra. Hanya saja sebagai 

konsekuensinya adalah diperlukan biaya yang mahal dan kemitraan yang baik dengan 

sekolah.    

               Hasil analisis deskriptif mengenai keterampilan mengajar  mahasiswa 

praktikan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 



            Tabel      :  Skor rata-rata  Keterampilan Mengajar 

Model Micro teaching Jumlah responden Skor rata-rata Std. Dev. 

Model  by Peer Student 60  mahasiswa 43,35 5,37 

Model by Real Student 60 mahasiswa 46,98 4,91 

Selisi skor rata-rata - 3,63 (8,37%) - 

            

                        Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa derajat keterampilan 

mengajar dengan model  micro teaching by real student lebih  tinggi dibandingkan 

dengan skor rata-rata model praktik  micro teaching by peer student.  Selisih skor  

sebesar  3,63 atau 8,37%.  Kenaikan skor keterampilan ini diakibatkan oleh intensitas 

latihan mengajar sebelum praktik di laboratorium dilaksanakan.  Pada saat mereka 

praktik dengan teman sendiri sebagai siswa (peer student) mereka persiapan materi, 

teknik mengajar, fisik dan mental  kurang optimal, sedangkan pada saat praktik 

dengan model  micro teaching by peer student,  persiapan hingga pelaksanaannya  

sangat mantap penuh rasa percaya diri. 

        Hasil analisis deskriptif mengenai keterampilan menyusun persiapan 

mengajar dan keterampilan mengajar sebagai satu kesatuan, dapat dilihat ditabel 

berikut ini. 

            Tabel      :  Skor rata-rata  Kinerja Total (persiapan dan keterampilan mengajar) 

Model Micro teaching Jumlah responden Skor rata-rata Std. Dev. 

Model  by Peer Student 60  mahasiswa 80,45 7,67 

Model by Real Student 60 mahasiswa 88,02 7,86 

Selisi skor rata-rata - 7,57 (9,40%) - 

            



                         Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja total kompetensi 

mengajar dengan model  micro teaching by real student lebih  tinggi dibandingkan 

dengan skor rata-rata model praktik  micro teaching by peer student.  Selisih skor  

sebesar  7,57 atau 9,40%.  Kenaikan skor kompetensi ini diakibatkan oleh intensitas 

latihan menyusun rencana hingga pelaksanaan mengajar sebelum praktik di 

laboratorium dilaksanakan.  Pada saat mereka praktik dengan teman sendiri sebagai 

siswa (peer student) mereka persiapan materi, teknik mengajar, fisik dan mental  

kurang optimal, sedangkan pada saat praktik dengan model  micro teaching by peer 

student,  persiapan hingga pelaksanaannya  sangat mantap penuh rasa percaya diri.  

                Selanjutnya, hasil analisis perbandingan rerata (compare mean) dengan Uji-t 

antara model  micro teaching by real student dan model praktik  micro teaching by 

peer student adalah seperti berikut ini. 

            Tabel      :  Skor rata-rata  Kinerja Total (persiapan dan keterampilan mengajar) 

Aspek  yang dinilai Model MT Jumlah Res. Koefisien t Sig. value 

Kinerja Menyusun 

Rencana 

Pembelajaran 

Peer student 

 

Real student 

 

60 orang 

 

-5.31 

 

0,00 

 

Kinerja Praktik 

Pengajaran  

Mikro 

Peer student 

 

Real student 

 

60 orang 

 

-4,09 

 

 

0,00 

KInerja Total 

Kompetensi 

praktikan 

Peer student 

 

Real student 

 

60 orang 

 

-5,69 

 

 

0,00 

 



                         Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa  koefisien nilai t negatif 

yang berarti nahwa kinerja praktik pengajaran mikro setelah penggunaan model baru 

yaitu micro teaching by real student mengakibatkan adanya perbaikan kinerja 

pengajaran. Secara individual, masing-masing aspek kemampuan  dapat dijelaskan:  

a. Terdapat perbedaan yang positif dan sangat signifikan kemampuan menyusun 

Rencana Pembelajaran  antara  penggunaan model micro teaching by real student 

dan micro teaching by peer student  dengan koefisien nilai t= -5,31 pada tingkat 

signifikansi 0,00.  Hal ini berarti bahwa pengembangan model baru pada 

pelaksanaan praktik pengajaran mikro dengan siswa sesungguhnya dari sekolah 

menengah mitra  dapat meningkatkan kinerja mahasiswa dalam mengembangkan 

rencana mengajar para mahasiswa praktikan. 

b. Terdapat perbedaan yang positif dan sangat signifikan  keterampilan mengajar  

antara  penggunaan model micro teaching by real student dan micro teaching by 

peer student  dengan koefisien nilai t= -4,09 pada tingkat signifikansi 0,00.  Hal 

ini berarti bahwa pengembangan model baru pada pelaksanaan praktik pengajaran 

mikro dengan siswa sesungguhnya dari sekolah menengah mitra  dapat 

meningkatkan kinerja mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan mengajar 

para mahasiswa praktikan. 

c. Terdapat perbedaan yang positif dan sangat signifikan  kompetensi mengajar 

secara totalitas  antara  penggunaan model micro teaching by real student dan 

micro teaching by peer student  dengan koefisien nilai t= -5,69 pada tingkat 

signifikansi 0,00.  Hal ini berarti bahwa pengembangan model baru pada 

pelaksanaan praktik pengajaran mikro dengan siswa sesungguhnya dari sekolah 

menengah mitra  dapat meningkatkan kinerja mahasiswa dalam menyusun 



rencana pembelajaran dan sekaligus keterampilan mengajar para mahasiswa 

praktikan. 

       Atas dasar bukti empirik hasil analisis uji beda tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa  model micro teaching by real student dapat diusulkan untuk 

dikembangkan di FISE UNY khususnya, bahkan di seluruh fakultas di 

lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta pada umumnya untuk menggantikan 

model konvensional yaitu  micro teaching by peer student yang hasilnya masih 

kurang optimal. Namun demikian ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan 

untuk  dapat melaksanakan program  micro teaching by real student ini yaitu 

antara lain sebagai berikut: 

a. Tersedianya ruang laboratorium praktik pengajaran mikro yang memadai baik 

dari segi kualitas maupun jumlahnya, agar seluruh siswa yang didatangkan dari 

sekolah seluruhnya bisa dimanfaatkan oleh praktikan pada kondisi perlakuan yang 

sama dan pada pengajaran materi yang sama. Hal ini penting agar pengorbanan 

waktu siswa sekolah ke UNY tidak menghilangkan kesempatan learning 

experiences mereka untuk belajar dengan guru praktik di UNY. Dengan demikian 

maka mereka hanya rugi waktu perjalanan, tetapi pengalaman belajar mereka tetap 

diperoleh seperti halnya mereka belajar di sekolah. 

b. Standar Operasional dan Procedure (SOP) dalam pelaksanaan praktik ini harus 

dilakukan dengan tertib dan disiplin yaitu: (1) lokakarya penyusunan program 

secara bersama dan terpadu antara fakultas dengan sekolah mitra agar jadwal dapat 

disepakati dan ditaati bersama, (2) pembekalan yang mantap kepada mahasiswa 

calon praktikan agar mereka mempersiapkan praktik secara serius dan 

bertanggungjawab, (3) pelaksanaan praktik yang efektif artinya pembimbing harus 



melakukan fungsinya dengan intensif dan supervisor menguasai tugas dan perannya 

dalam memberikan masukan saran kepada kinerja praktikan untuk perbaikan. 

c. Ketersediaan dana praktik pengajaran mikro yang cukup. Pendanaan diperlukan 

untuk transportasi siswa dari sekolah ke kampus dan sebaliknya, transport guru 

pembimbing sebagai supervisor tamu dan minuman  selama menjadi audien di 

kampus.  Dengan  ketersediaan dana tersebut mereka merasa kerasan (at-home) dan 

senang serta puas mengikuti kegiatan praktik. 

7.   Kinerja Praktik Pengajaran Mikro Berdasarkan Data Kualitatif 

             Untuk mendukung validitas informasi dari hasil analisis data kuantitaif mengenai 

kinerja praktik pengajaran mikro ini, peneliti juga berupaya menjaring data kualitatif 

melalui angket yang diberikan kepada siswa sekolah menengah yang menjadi audien 

pada saat praktik micro teaching by real student.  Adapun hasil jawaban siswa sekolah 

dapat dilihat seperti berikut ini. 

  Tabel     : Jawaban Kualitatif  Siswa sebagai uadien praktik.  

No Aspek yang ditanyakan Jawaban siswa  

01 Perasaan senang selama 

mengikuti pelajaran 

Lebih dari 50% (mayoritas) siswa 

menyatakan senang praktik di FISE-UNY 

sekalian refreshing di kampus 

02 Keramahan praktikan Lebih dari 50% menyatakan tidak ramah 

03 Menarik atau tidak dalam 

mengajar 

Lebih dari 50% menyatakan guru menarik 

karena menggunakan banyak media 

04 Kejelasan guru dalam mengajar Lebih dari 50% siswa menyatakan jelas 

05 Strategi/teknik mengajar guru Lebih dari 50% cara mengajar bagus 

06 Kenyamanan  dalam  diskusi di 

kelas 

Mayoritas siswa menyatakan siswa tidak 

nyaman , karena suasana kaku.  

07 Penguasaan materi  Mayoritas praktikan masih kurang menguasai 

materi 



08 Sikap Percaya diri (grogi) Mayoritas praktikan masih grogi mengajar di 

depan siswa 

09 Keberanian memandang siswa Praktikan rata-rata takut menatap siswanya 

10 Keterampilan komunikasi 

(bicara terlalu cepat/lambat) 

Keterampilan bicara praktikan baik dan tidak 

terlalu cepat 

               Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara kualitatif  memang 

suasana pembelajaran di kelas selama praktik pembelajaran mikro cukup baik, 

menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Hanya saja masih ada beberapa perilaku 

praktikan yang kurang seperti: 

(a) kemampuan penguasaan materi yang kurang, sehingga penjelasan kurang 

berkembang dan pertanyaan siswa  tidak banyak, 

(b) sikap dan perilaku praktikan  kurang percaya diri sehingga grogi 

menghadapi siswa, 

(c) praktikan kurang fokus dalam berkomunikasi timbal balik dengan siswa 

karena grogi sehingga tidak berani  menatap langsung pada siswanya. 

(d) akibat semuanya itu maka suasana pembelajaran terkesan kaku. 

                 

G. Kesimpulan, Implikasi Dan Saran 

1.  Kesimpulan 

a.  Pelaksanaan kegiatan awal program Praktik Pembelajaran Mikro pada semester genap 

tahun akademik 2005/2006 di FISE UNY telah dilaksanakan dengan Lokakarya 

penyusunan program dan revisi lembar supervisi praktik.  Lokakarya berjalan  baik, 

lancar dan sesuai jadwal waktu yang direncanakan.  Hasil lokakarya tersebut adalah 

penetapan jadwal praktik dan format lembar supervisi yang telah disepakati dan akan 

ditaati bersama antara Fakultas/Jurusan/Program Studi dan sekolah mitra. 



b.   Pembekalan Praktik Pembelajaran Mikro mikro telah dilaksanakan sebanyak dua kali 

sebelum kegiatan praktik megajar dimulai. Pembekalan  melibatkan pejabat fakultas, 

jurusan/program studi dan pembimbing Praktik Pembelajaran Mikro. Pembekalan 

berjalan lancar dengan materi utama tentang guru profesional, kode etik guru dan 

keterampilan dasar mengajar. 

c.    Pelaksanaan praktik pembelajaran mikro telah berjalan sesuai standar operasional dan 

prosedur atau mekanisme  baku sesuai jadwal. Praktik dilaksanakan selama 6 hari kerja 

dengan pembagian waktu masing-masing sehari untuk tiap program studi. Pembimbingan 

dan supervisor  melibatkan 45 orang dosen dan guru. Tingkat kelulusan praktik mencapai 

97,67%  yaitu dari peserta praktik 463 orang  dapat lulus sebanyak 456 orang. 

d.   Proses perekaman gambar aksi praktikan di depan kelas telah dilaksanakan sebanyak dua 

kali  masing-masing sekali di awal pelatihan dan sekali di saat praktik yang keempat. Hal 

ini dilakukan untuk mengantisipasi agar kemajuan praktikan dapat dilihat dan saran 

perbaikan masih diperlukan untuk optimasi di praktik selanjutnya pada periode akhir 

pelatihan. 

e. Optimasi  supervisor telah dilakukan yaitu sebanyak dua kali terdiri dari satu kali  

melibatkan guru sekolah dan satu kali melibatkan dosen senior.  

f.   Pelibatan siswa sekolah menengah sebagai real student dalam praktik pembelajaran mikro 

telah dilakukan dengan sukses. Sekolah yang terlibat terdiri dari 7 sekolah menengah 

yaitu  3 SMP dan 4 SMA/SMK  dari Kota Yogyakarta, kabupaten Sleman dan Tempel.  

g.   Hasil analsisis statistic deskriptif menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan 

menyusun rencana pembelajaran dengan model praktik micro teaching by real 

student lebih  tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata model praktik  micro 

teaching by peer student.  Selisih skor  keduanya sebesar  3,93 atau 10,59%.   



h.  Derajat keterampilan mengajar dengan model  micro teaching by real student lebih  

tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata model praktik  micro teaching by peer 

student.  Selisih skor  sebesar  3,63 atau 8,37%. 

i.   Kinerja total kompetensi mengajar (keterampilan menyusun Rencana Pembelajaran 

ditambah keterampilan mengajar) dengan model  micro teaching by real student lebih  

tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata model praktik  micro teaching by peer 

student.  Selisih skor  sebesar  7,57 atau 9,40%. 

j  Berdasarkan hasil analisis statistik parametrik, terdapat perbedaan yang positif dan 

sangat signifikan kemampuan menyusun Rencana Pembelajaran  antara  

penggunaan model micro teaching by real student dan micro teaching by peer student  

dengan koefisien nilai t= -5,31 pada tingkat signifikansi 0,00. 

k  Terdapat perbedaan yang positif dan sangat signifikan  keterampilan mengajar  

antara  penggunaan model micro teaching by real student dan micro teaching by peer 

student  dengan koefisien nilai t= -4,09 pada tingkat signifikansi 0,00.   

l   Terdapat perbedaan yang positif dan sangat signifikan  total kompetensi mengajar 

antara  penggunaan model micro teaching by real student dan micro teaching by peer 

student  dengan koefisien nilai t= -5,69 pada tingkat signifikansi 0,00. 

2. Implikasi Hasil Penelitian. 

              Sesuai tujuan yang ingin dicapai pada penelitian pengembangan ini adalah mencari 

pembuktian akademik apakah model praktik pembelajaran mikro dengan real student  

memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan model konvensional. Berdasarkan hasil 

analsisi dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yaitu peningkatan pencapaian hasil praktik 

yang sangat signifikan.  Oleh karena itu sebagai implikasinya, maka ke depan model baru 

tersebut dapat dilanjutkan bahkan disosialisasikan untuk dapat digunakan sebagai inovasi 

praktik Micro Teaching di seluruh UNY. 



Namun demikian ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan untuk  dapat 

melaksanakan program  micro teaching by real student ini yaitu antara lain sebagai 

berikut: 

(a) Tersedianya ruang laboratorium praktik pengajaran mikro yang memadai baik dari 

segi kualitas maupun jumlahnya. 

(b)  Standar Operasional dan Procedure (SOP) dalam pelaksanaan praktik ini harus 

dilakukan dengan tertib dan disiplin. 

(c) Ketersediaan dana praktik pengajaran mikro yang cukup. Pendanaan diperlukan 

untuk transportasi siswa dari sekolah ke kampus dan sebaliknya, transport guru 

pembimbing sebagai supervisor tamu dan minuman  selama menjadi audien di 

kampus. 

(d) Adanya upaya untuk mengatasi kelemahan yang masih ada. Hambatan-hambatan 

tersebut adalah: (1) kemampuan penguasaan materi yang kurang, sehingga 

penjelasan kurang berkembang dan pertanyaan siswa  tidak banyak, (2) sikap dan 

perilaku praktikan  kurang percaya diri sehingga grogi menghadapi siswa, (3) 

praktikan kurang fokus dalam berkomunikasi timbal balik dengan siswa karena grogi 

sehingga tidak berani  menatap langsung pada siswanya dan (4) suasana 

pembelajaran terkesan kaku. 

3. Saran-saran 

     a.  Sudah saatnya untuk melaksanakan model Micro Teaching By Real Student secara 

konsisten, mantap dan berkesinambungan, khususnya di FISE UNY. Hal ini penting agar 

peningkatan mutu lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mencapai 

standar minimal sebagai calon guru yang professional.  Kenyataan di lapangan 

membuktikan bahwa mutu guru Indonesia masih rendah yang mengakibatkan rendahnya 

mutu pendidikan.  Upaya ini menjadi suatu alternatif yang konkrit dan realistik dan 



didukung hasil temuan yang mantap adanya perbedaan yang positif dan sangat signifikan 

model konvensional dan model baru ini untuk mengembangkan calon guru professional 

di masa depan.   

     b.    Sistem praktik pembelajaran berbasis kemitraan dengan model microteaching by real 

student ini   memerlukan penanganan yang agak kompleks. Oleh karena itu sebelum 

diberlakukan model tersebut diperlukan jalinan kerjasama yang erat dengan ikatan MoU 

antara pihak Universitas dengan Sekolah. Dengan kemitraan yang erat dapat dijamin 

bahwa koordinasi pelaksanaan praktik menjadi lebih lancer dan cepat. Hal ini sesuai 

dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa semua program dapat berjalan 

lancer sesuai rencana karena kontribusi besar dari sekolah mitra.   

       c.   Pelaksanaan model baru ini diperlukan adanya komitmen tinggi  dari pihak eksekutif, 

oleh karena disarankan agar disusun peraturan yang berkekuatan hukum dari pihak 

Fakultas dan atau Universitas. Sehingga siapapun pimpinannya pelaksanaan model ini 

dijamin kelangsungannya, meskipun memerlukan alokasi pendanaan yang cukup besar. 

Hal ini disampaikan berkenaan dengan  adanya perubahan kebijakan yang tidak berbasis 

pada orientasi mutu tetapi hanya dipertimbangkan dari aspek pendanaan yang lebih 

mahal.   
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