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HAKIKAT KETERAMPILAN MENGAJAR 

 

A. Peran Guru dalam Pembelajaran 

1. Istilah Tentang Guru :   

• Orang yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani. 

• Orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. 

• Orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas. 

• Suatu jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. 

2. Pendapat  tokoh : 

• Lawrence D. Hazkew & Jonathan C. Mc Lendon: “Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam 

menata dan mengelola kelas”. 

• Jean D. Grambs & C. Morris Mc Clare: “Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan 

tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan”.  

3. Guru Sebagai Contoh (Suri Teladan) 

Guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik. Oleh karena itu guru harus dapat menjadi 

contoh yang baik yang dapat ditiru oleh peserta didik  



 
 

4. Kompetensi Profesional seorang Guru 

▪ Kompetensi Pribadi  

Guru harus memiliki pengetahuan yang dalam mengenai materi pelajaran  yang menjadi tanggung jawabnya dan 

pengetahuan tentang perkembangan anak 

▪ Kompetensi Sosial  

Guru harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi 

pada diri anak 

▪ Kompetensi Mengajar  

Merencanakan sistem pembelajaran, Melaksanakan sistem pembelajaran, Mengevaluasi sistem pembelajaran, 

Mengembangkan sistem pembelajaran 

5. Seperangkat Tugas Guru 

3 jenis tugas guru : 

▪ Tugas dalam bidang profesi, yaitu menjadi pendidik. 

▪ Tugas kemanusiaan, yaitu menjadi orang tua kedua bagi peserta didik. 

▪ Tugas pd bidang kemasyarakatan, yaitu berkewajiban mencerdaskan bangsa. Uzer (1990). 

6. Tugas Guru dalam Proses Pembelajaran 

▪ Guru sebagai Perancang Pembelajaran (designer of Instruction) 



 
 

“Guru dituntut untuk berperan aktif dalam merencanakan pembelajaran” 

Adapun Komponen Proses Pembelajaran, sebagai berikut : Membuat dan merumuskan tujuan; Menyiapkan materi; 

Merancang metode; Menyediakan sumber belajar; Menyiapkan media. (Moon ,1989) 

▪ Guru sebagai Pengelola Pembelajaran ( Manager of Instruction ) 

“Sebagai manager, guru hendaknya mampu menggunakan pengetahuannya tentang teori mengajar dan teori 

perkembangan sehingga memungkinkan untuk dapat menciptakan situasi belajar yang akan memudahkan 

pelaksanaan pengajaran dan pencapaian tujuan belajar ” 

▪ Guru sebagai Motivator (Pengarah pembelajaran) 

Membangkitkan dorongan anak untuk belajar; Menjelaskan secara konkret tentang apa yang akan dikerjakan 

pada akhir pembelajaran; Memberikan ganjaran terhadap prestasi hingga dapat merangsang prestasi yang lebih 

baik; Membentuk kebiasaan belajar yang baik.  

▪ Guru sebagai Evaluator 

Guru sebagai penilai hasil belajar peserta didik; Melihat tingkat keberhasilan, efektivitas dan efisiensi dalam proses 

pembelajaran; Mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelas atau kelompok.  

 

 

 



 
 

▪ Guru sebagai Konselor 

Guru diharapkan akan dapat merespon segala tingkah laku peserta didik selama pembelajaran. Oleh karena itu, 

guru dipersiapkan untuk : Dapat menolong peserta didik memecahkan masalah; Memiliki keahlian dalam 

membina hubungan yang manusiawi dan ahli dalam berkomunikasi dan bekerjasama. 

▪ Guru sebagai Pelaksana kurikulum 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berhasil atau gagalnya     kurikulum, karena : (1) Guru 

adalah pelaksana langsung dari kurikulum di kelas; (2) Guru yang bertugas mengembangkan kurikulum pada 

tingkat pembelajaran; (3) Guru yang langsung menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran; (4) Guru 

yang memecahkan permasalahan yang terjadi penerapan dari kurikulum.  

 

B. Apakah Keterampilan Mengajar itu 

1. Batasan tentang Keterampilan Mengajar 

     Keterampilan mengajar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang calon guru dan atau guru 

profesional saat berinteraksi dengan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang sengaja dirancang untuk 

mencapai tujuan tertentu.   

 

 



 
 

2. Tujuan dari Praktek Keterampilan Mengajar 

Praktek keketerampilan mengajar ditujukan agar calon guru dan atau guru dapat memiliki sejumlah kemampuan 

yang dipersyaratkan dalam membelajarkan peserta didik. Praktek keterampilan mengajar terdiri dari 2 jenis, yaitu 

Keterampilan Mengajar Micro dan Keterampilan mengajar makro. 

▪ Praktek Keterampilan Mikro merupakan praktek mengajar yang dilakukan oleh calon guru dengan teman 

sejawatnya yang menjadi peserta didiknya. 

▪ Praktek Keterampilan Makro merupakan praktek mengajar yang dilakukan oleh calon guru dengan peserta didik 

yang sesungguhnya di lembaga pendidikan. 

 

C. Kemengapaan Keterampilan Mengajar 

▪ Pentingnya Melakukan Praktek Keterampilan Mengajar 

1. Praktek keterampilan mengajar sangat bermanfaat bagi calon guru atau guru yang memiliki tugas utama 

membelajarkan peserta didik nantinya. 

2. Calon guru dan guru dituntut untuk melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga peserta didik 

yang belajar dapat belajar secara optimal dan bermakna. 

3. Keterampilan dasar mengajar sangat berhubungan dengan penguasaan terhadap bidang studi/ bidang 

pengembangan yang akan diampu oleh para guru nantinya. 



 
 

 

▪ Prinsip Guru Dalam Mengajar  

1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik. 

2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif. 

3. Guru harus dapat membuat program pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak secara terurut 

(sequence). 

4. Guru perlu meghubungkan pelajaran dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. 

5. Guru menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang 

6. Guru memperhatikan hubungan antara mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar peserta didik. 

8. Guru mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial. 

9. Guru mendalami perbedaan peserta didik secara individual. 

 

D. Kebagaimanaan Keterampilan Mengajar 

▪ Ragam Keterampilan Mengajar 

Terdapat 10 (sepuluh) ragam Keterampilan Mengajar, yaitu sebagai berikut: 

 



 
 

1. KETERAMPILAN MEMBUKA PEMBELAJARAN 

Membuka pembelajaran adalah sebuah proses yang dilakukan pada awal pembelajaran yang memiliki tujuan 

untuk mempersiapkan anak untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran; Sehingga, keterampilan membuka 

pembelajaran  merupakan keterampilan guru dalan mempersiapkan mental anak dan kondisi anak untuk 

memasuki kegiatan inti yang berfokus pada anak itu sendiri dan hal tersebut bertahan sampai kegiatan 

penutup. 

2. KETERAMPILAN MENJELASKAN 

Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam menerangkan sesuatu 

sampai jelas kepada peserta didik. Menguraikan sesuatu sehingga dapat dipahami, membantu peserta didik 

untuk dapat memahami konsep, hukum, prinsip, dan prosedur secara objektif dan bernalar. 

3. KETERAMPILAN BERTANYA 

Keterampilan bertanya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru berupa kegiatan bertanya, menjawab 

pertanyaan dari peserta didik sampai dengan menstimulasi agar peserta didik mau bertanya dan mendapatkan 

jawaban tentang apa yang ingin diketahuinya. Keefektifan interaksi aktif dalam keterampilan bertanya 

ditandai dengan banyaknya kuantitas jawaban dan kualitas jawaban yang diberikan masing-masing peserta 

didik. 



 
 

4. KETERAMPILAN MENGGUNAKAN MEDIA 

Keterampilan menggunakan media perlu dikuasai oleh guru dalam mentransformasikan pengetahuan kepada 

peserta didik. Penggunaan media non elektronik dan atau eletronik yang tepat sasaran dan tepat guna dapat 

menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. 

5. KETERAMPILAN MEMBERI PENGUATAN 

Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu tingkah laku dalam memberikan respon kepada suatu 

tingkah laku peserta didik baik tingkah laku positif maupun negatif.  

6. KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI 

Keterampilan mengadakan variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu menjadi tidak monoton. Variasi 

dapat berwujud perubahan-perubahan yang sengaja diciptakan untuk memberi kesan yang unik dan menarik 

perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Keterampilan guru dalam mengadakan variasi sangat 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Didalam proses pembelajaran, variasi ditunjukkan dengan adanya 

perubahan dalam gaya mengajar guru, keragaman media yang digunakan, dan perubahan dalam pola 

interaksi dan kegiatan peserta didik.  

7. KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS 



 
 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat 

gangguan dalam proses belajar baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang 

berkelanjutan 

8. KETERAMPILAN MENGADAKAN INTERAKSI 

Keterampilan mengadakan interaksi edukatif merupakan kemampuan guru dalam meniciptakan hubungan 

timbal balik yang terjadi antara guru dan peserta didik atau antar peserta didik. yang bukan saja terjadi saat 

penyampaian materi pembelajaran tetapi juga saat penanaman sikap dan nilai-nilai perilaku yang diharapkan 

dapat dimunculkan oleh peserta didik sepajang proses pembelajaran. 

9. KETERAMPILAN MENGELOLA KELOMPOK KECIL 

Keterampilan mengelola kelompok kecil sangat dibutuhkan dalam kaitannya dengan pembelajaran yang 

menggunakan format diskusi. Tampak jelas bahwa guru sebagai pembelajar berfungsi sebagai fasilitator, 

organisator atau moderator, sedangkan peserta didik benar-benar melakukan kegiatan belajar, baik secara mental 

maupun secara emosional. 

 

 



 
 

10. KETERAMPILAN MENUTUP PEMBELAJARAN 

Keterampilan menutup pelajaran merujuk kepada kegiatan dan pernyataan yang dilakukan guru untuk 

menyimpulkan atau mengakhiri kegiatan inti.  Memusatkan perhatian peserta didik pada akhir kegiatan. 

Merangkum atau membuat garis besar persoalan yang baru saja dibahas sehingga peserta didik memperoleh 

gambaran yang jelas tentang makna atau esensi persoalan itu. Mengkonsolidasikan perhatian anak terhadap hal-

hal pokok agar informasi yang telah diterimanya dapat membangkitkan minat untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan  yang berguna.   

 

▪ Pelaksanaan Praktek Keterampilan Mengajar  

1. Review mata kuliah konten kurikulum, yaitu bermain matematika, bermain sains, bermain bahasa dan literasi, 

bermain sosial studi, bermain motorik kasar dan halus, bermain seni dan bermain teknologi. 

2. Praktek Mengajar Mikro 

Praktek mengajar mikro atau terbatas dilakukan oleh setiap calon guru berdasarkan ragam keterampilan 

mengajar. Biasanya dilakukan selama 15-30 menit saja untuk satu keterampilan mengajar. Peserta didiknya 

adalah teman sendiri. Saat berlatih calon guru tersebut direkam melalui fasiltas yang terdapat di smartphone 

yang dilakukan oleh teman sendiri. Kemudian hasil rekaman tersebut dilihat kembali untuk memperoleh self 

evaluation. Selain itu diberi evaluasi juga oleh Dosen dan teman sejawatnya. 



 
 

Contoh: Lembar Perencanaan Mengajar Mikro 

 
Persiapan Mengajar Terbatas 

(Micro Teaching) 
Nama Praktikan : Kartika Dewi 
Tema   : Sains Kimia 
Sub tema  : Pencampuran Warna 
Waktu  : 20-30 menit 
Sasaran   : 5-6 Tahun 
Hari/ Tanggal  : 04 maret 2018 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Mengenalkan kepada anak pembelajaran tentang sains kimia yaitu mencampurkan warna primer yang menajdi  menjadi warna sekunder. 
 

II. Keterampilan Mengajar yang akan dilatihkan 
Keterampilan Bertanya 
 

III. Langkah pelaksanaan teknik 
1. Guru menyiapkan media yang akan digunakan. 
2. Guru mejelaskan kepada anak tentang tema hari ini. 
3. Guru menanyakan kepada anak jika warna merah di campurkan dengan warna kuning maka apa yang akan terjadi. Menjadi apakah warna tersebut? Dari 

pertanya tersebut akan timbullah rasa ingin tahu anak, dan akan banyak timbul pertanya-pertanyaan berikutnya yang anak akan tanyakan kepada guru. 
4. Setiap anak diberikan alat dan bahan, seperti pewarna makanan, mangkuk plastik, kertas hvs, dan kuas 
5. Guru memberikan instruksi pada anak untuk memulai percobaan pencampuran warna. Dimulai dari warna primer, yang saling dicampurkan dan menjdi warna 

sekunder. 
6. Setelah selesai pencampuran warna. Maka guru mempersilahkan anak untuk melukis sesuai dengan keinginan mereka dengan menggunakan warna yang telah 

mereka campurkan 
7. Setelah selesai guru mengajak anak-anak untuk mengeringkan kertas yang sudah di lukis dengan menggunakan warna yang anak sudah buat sendiri 
8. Guru menanyakan kembali kegiatan apa yang telah dilakukan, dan mengulang kembali warna-warna apa saja yang sudah mereka buat 
9. Guru menutup kegiatan dengan menyanyikan lagu anak-anak. 

 
 



 
 
IV. Kegiatan Pembelajaran 

 
Alokasi waktu Aktivitas Praktikan & Anak 

 
Sebelum 
kegiatan 

Guru menyiapkan media yang akan digunakan. 
 

08.00-08.10  1. Guru mejelaskan kepada anak tentang tema hari ini. 
2. Guru mulai bertanya soal warna-warna apa saja yang anak ketahuai, dan guru mengajak anak untuk membuat warna-warna tersebut 

sendiri 
3. Setiap anak diberikan alat dan bahan yaitu, mangkuk, kertas HVS, pewarna makanan dan kuas 
4. Guru melakukan tanya jawab saat memberikan instruksi pada anak untuk memulai pencampuran warna primer yang akan menjadi warna 

sekunder 
5. Setelah guru mencontohkan satu kali pencampuran warna merah dan kuning, lalu anak-anak timbul rasa ingin tahu, dan menanyakan "jika 

warna kuning di campur warna hijau akan menjadi warna apa bu?" dan anak akan mencoba sendiri dan tentunya di dampingi oleh guru 

08.10-08.25  Setelah selesai guru meminta anak untuk melukis sesuai dengan keinginan mereka masing-masing 
08.25 - 08.30  1. Guru menanyakan kembali kegiatan apa yang telah dilakukan. 

2. Guru menutup kegiatan dengan menyanyikan lagu anak-anak. 

 
 

V. Media pembelajaran (alat dan sumber) 
1. Kertas HVS 2. Pewarna makanan 
2. Mangkuk plastic 3.  Kuas 

 
 

VI. Penilaian 
 

Assesmen : Tabel penilaian rating scale 
 

No
. 

Ciri-ciri Skor 
Satria Adi Dharma 

1. Anak mampu mencampurkan warna primer 
menjadi warna sekunder 

2 3 1 



 
 

2. Anak mampu menjelaskan setiap warna yang 
dicampurakan menjadi warna apa 

3 2 2 

3. Anak dapat melukis dan mampu menceritakan 
apa yang mereka lukis 

2 3 2 

4. Anak dapat mengasah kemampuan 
bertanyanya 

2 2 2 

 
Keterangan :.  

1 = Sangat Baik 
2 = Baik 
3 = Cukup Baik 

 
 
 

3. Praktek Mengajar Makro 

Praktek mengajar makro atau mengajar yang sesungguhnya (real teaching) dilakukan oleh setiap calon guru 

berdasarkan urutan kegiatan mengajar mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, istirahat dan kegiatan penutup. 

Biasanya dilakukan selama 30-45 menit atau disesuiakan dengan jam pelanajaran di sekolah. Peserta didiknya adalah 

peserta didik yang sesungguhnya di lembaga pendidikan tempat mahasiswa berpraktek. Saat berlatih calon guru tersebut 

direkam melalui fasiltas yang terdapat di smartphone yang dilakukan oleh teman sendiri. Kemudian hasil rekaman 

tersebut dilihat kembali untuk memperoleh self evaluation. Selain itu diberi evaluasi juga oleh Dosen Pembimbing, Guru 

Pamong dan teman sejawatnya. 

 



 
 

 Contoh: Lembar Perencanaan Mengajar Makro 

 

Sasaran : TK B 

Minggu / Hari : Minggu 1 Hari 3 (M1H3) 

Alokasi Waktu : 3 Jam 

Tema : Rumah Sakit 

Sub Tema : Dokter 

 

Urutan Kegiatan 

a. Pembukaan (morning meeting): Dalam situasi dan kondisi circle time (saat melingkar = duduk bersama) 

1. Salam pagi hari: Menyambut kedatangan setiap anak dengan kehangatan dan cinta 

2. Ikrar dan berdoa: Anak bersama guru, boleh dipimpin oleh salah satu anak yang bersedia 

3. Jurnal pagi: Menanyakan situasi dan kondisi anak pada pagi ini, membicarakan kegiatan kemarin 

4. Cerita dengan celemek flanel tentang profesi di rumah sakit dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 

(apersepsi) 

 



 
 

b. Kegiatan Inti 

1. Aspek Pengembangan dan Indikator 

• Mengajukan pertanyaan 

• Mampu merangkai 2 kata seperti: Apakah itu? 

• Memahami jenis profesi yang ada di rumah sakit 

Strategi Pembelajaran 

Materi : “Tebak Profesi di Rumah Sakit” 

Metode : 

• Praktik langsung 

Sentra Bermain Peran Makro 39 

Media : 

• Kantong pintar 

• Gambar jenis-jenis profesi yang sudah dilaminating 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 

• Guru menjelaskan macam-macam profesi yang ada di 

rumah sakit 

• Guru mengajak anak bermain 



 
 

• Tebak profesi menggunakan kantong pintar 

• Guru menyebutkan salah satu ciri-ciri profesi misalkan, 

”dokter” 

• Anak menebak profesi yang disebutkan guru 

• Anak bergantian menebak 

• Anak mengajukan pertanyaan tentang kartu yang ada 

di kantong pintar 

Assessment Perkembangan Anak 

• Lisan 

• Perbuatan 

2. Aspek Pengembangan dan Indikator 

• Menjadi pendengar yang baik 

Strategi Pembelajaran 

Materi : “Puisi Dokter” 

Metode : 

• Lisan 

40 Sentra Bermain Peran Makro 



 
 

Pengalaman Belajar dan Urutan Kegiatan 

• Anak membaca puisi dokter yang ada di papan tulis 

bersama-sama 

Cita-citaku 

Ku mau menjadi dokter 

Bila besar nanti 

Ku kan rajin belajar 

Dan pergi ke sekolah 

Agar tercapai semua 

Cita-citaku 

Assessment Perkembangan Anak 

• Perbuatan 

c. Penutupan (closing time): Dalam situasi dan kondisi circle 

time 

1. Jurnal siang: Review kegiatan satu hari, umpan balik, dan 

informasi tentang kegiatan esok hari sebagai motivasi 

bagi anak 



 
 

2. Doa pulang, salam perpisahan dan pesan untuk bertemu 

kembali esok hari 


