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RINGKASAN 

Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu LPTK  yang bertanggungjawab dalam 

menyiapkan calon guru yang berkualitas. Program Studi Pendidikan Biologi sebagai bagian dari 

UNJ tentunya turut mengemban tugas ini. Terkait hal tersebut seyogyanya perlu berbenah diri 

dalam pengelolaan proses perkuliahan. Salah satu matakuliah di Prodi pendidikan biologi yang 

berkaitan dengan pembinaan kompetensi mahasiswa calon guru adalah mata kuliah Pembinaan 

Kompetensi Mengajar (PKM). Bentuk penyelenggaraan perkuliahan yang lebih banyak pada 

kegiatan praktek simulasi pembelajaran dalam bentuk microteaching. Perlu instrumen yang tepat 

untuk melakukan penilaian dalam proses perkuliahan ini. Penilaian yang dilakukan lebih bertujuan 

untuk memberikan masukan guna peningkatan ketrampilan. Ada beberapa kendala yang dialami 

tim dosen matakuliah terkait instrumen penilaian yang selama ini digunakan. Tim dosen  merasa 

kesulitan dalam melakukan penilaian dengan instrumen tersebut. Selain  itu, intrumen yang 

digunakan saat ini dinilai masih belum cukup sesuai dengan karakter mahasiswa pendidikan 

biologi dan belum dapat mengarahkan proses penilaian sesuai dengan kompetensi yang diminta. 

Pelaksanaan penilaian microteching yang kurang efisien dan efektif tentunya akan mempengaruhi 

kualitas mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan profesional dan pedagogiknya pada  

microteaching. Terkait hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan professional mahasiswa calon guru dengan melakukan  

pengembangan dan validasi instrumen penilaian microteaching. Penelitian yang akan dilakukan 

merupakan studi mix-methode menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 

direncanakan berlangsung dalam 3 tahun meliputi tiga tahapan penelitian yaitu: pengembangan dan 

validasi produk pada tahun pertama; pilot projek uji coba produk serta efektifitas produk dalam 

peningkatan ketrampilan mahasiswa dan penyebarluasan penggunaan produk di LPTK lain. 

Harapannya ke depan  instrumen yang dikembangkan ini dapat dijadikan sebagai standar baku 

penilaian bagi pelaksanaan microteaching dalam lingkup Pendidikan Biologi untuk seluruh LPTK 

di Indonesia. Pada Tahun pertama ini sudah dilakukan survei dan FGD sebagai langkah awal 

pengembangan instrumen penilaian microteaching. Berdasarkan survey dan FGD dapat 

disimpulkan bahwa:1) Pada program studi Pendidikan biologi UNJ, pembelajaran microteaching 

dalam mata kuliah PKM berlangsung baik sesuai dengan data kuesioner dan pernyataan mahasiswa 

dalam FGD. 2)Microteaching masih dibutuhkan untuk tetap dilaksanakan sebagai metode latihan 

mahasiswa calon guru walaupun terdapat beberapa hal yang perlu diubah dan diperbaharui 

menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi guru di masa saat ini. 3) Perlu penggunaan instrumen 

yang terstandar guna membantu dalam memberikan komentar/ masukan saat microteaching.   
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidik sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam 

upaya mencerdaskan anak bangsa. Sebagai bagian yang penting, seorang pendidik dituntut untuk 

dapat memenuhi kriteria dan kompetensi tertentu sesuai dengan peraturan perudangan dan sistem 

pendidikan yang berlaku disuatu negara. Di Indonesia, kompetensi pendidik (guru dan dosen) 

ditetapkan dalam undang-undang No.14 tahun 2005 pada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa 

“kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Berdasarkan undang-

undang tersebut LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sebagai suatu lembaga yang 

bertugas membentuk seorang pendidik dituntut untuk dapat mencetak seorang pendidik yang 

berdaya kompetensi unggul sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Program 

pendidikan guru dikembangkan dengan dua tujuan utama yakni: menanamkan pengetahuan 

pembelajaran dan bagaimana cara mengajar kepada calon pendidik dan keahlian dalam mengelola 

pembelajaran di dalam kelas (Rose & John Church, 1998).  

 

Microteaching dijadikan sebagai salah satu metode pengajaran yang digunakan LPTK untuk 

memberikan pengalaman mengajar kepada calon tenaga pendidik. Guney & Erson (2010) dalam 

(Altuk, Kaya, & Bahceci, 2012) menyatakan  bahwa metode ini tentunya banyak digunakan dalam 

lembaga pendidikan tenaga pendidik dan juga pada layanan publik atau perusahaan pribadi yang 

bergerak dibidang jasa training. Metode microteaching sangat penting dalam pengaplikasian teori 

dalam praktik (Kuran, 2009 dalam (Altuk et al., 2012)). Microteaching adalah tehnik pengajaran 

tenaga pendidik yang dirancang oleh School of Education at Stanford University dan pertama kali 

diaplikasikan sebagai pelatihan kombinasi dan alat untuk mendiagnosis calon tenaga pendidik pada 

di Stanford pada tahun 1963 (Teacher et al., 1966). Microteaching yang dirancang oleh Stanford 

University  memiliki tiga tujuan utama yakni (1) as preliminary experience and practice in 

teaching, (2) as a research vehicle to explore training effect under controlled conditions, and (3) 

as an in-service training instrumen for experienced teacher (Teacher et al., 1966). Menurut 

Gorgen  (2003) dalam   (Altuk et al., 2012)    microteaching    adalah metode yang bertujuan untuk 

mengajarkan    prilaku seseorang pendidik yang kritis kepada seorang calon pendidik  

Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berperan mencetak tenaga-

tenaga pendidik menggunakan metode microteaching dalam upaya memberikan pengalaman 

mengajar nyata kepada peserta didik. Stanford University sebagai lembaga pertama pencetus 
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microteaching telah membuat penilaian pelaksanaan microteaching yang saat ini banyak diadaptasi 

oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk melakukan penilaian yang sesuai dengan karakter peserta 

didik. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa staf pengajar, proses pelaksanaan microteaching 

saat ini dinilai masih belum berjalan efisien dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan 

keahlian mahasiswa dalam memenuhi kompetensi profesional dan pedagogiknya. Selama 

melakukan pelatihan microteaching, mahasiswa dinilai masih kurang dalam pengelolaan kelas, 

penguasaan materi, kemampuan membuka pembelajaran, kemampuan menganalisis target 

pembelajaran dan kemampuan melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Perubahan yang terjadi 

setelah melakukan pelatihan dengan microteaching pun dinilai masih kurang. Sehingga, perlu 

adanya evaluasi pada proses pembelajaran dan pelaksanaan microteaching tersebut.  

 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan microteaching 

adalah mengevaluasi proses penilaian pembelajaran tersebut. Berdasarkan diskusi dengan beberapa 

staf pengajar, pelaksanaan microteaching yang kurang efektif dan efisien di Program Studi 

Pendidikan Biologi UNJ diduga disebabkan oleh penggunaan instrumen penilaian yang belum 

efisien dan efektif.  Pelaksanaan penilaian microteching yang kurang efisien dan efektif diduga 

dapat mempengaruhi kualitas mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan mengajarnya melalui 

pembelajaran microteaching. Pada paragraph sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan dari 

microteaching  adalah memberikan pengalaman nyata kepada calon guru untuk kondisi 

pembelajaran di kelas. Cochran-smith & Zeichner (2005) dalam (Voss, Wagner, Klusmann, 

Trautwein, & Kunter, 2017) Kemampuan manajemen kelas dan pengaturan kondisi emosional 

merupakan tantangan utama yang harus dihadapi seorang guru.  Hal ini berarti kompetensi 

pedagogik dan profesional dari guru menjadi point utama yang harus diperhatikan.  

 

Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memiliki instrumen penilaian pelaksanaan microteaching dan 

telah digunakan untuk melakukan penilaian microteaching mahasiswa calon guru sampai dengan 

saat ini. Hanya saja, berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa staf pengajar instrumen yang 

digunakan saat ini perlu dievaluasi lebih lanjut karena staf mengajar merasa kesulitan dalam 

melakukan penilaian dengan instrumen tersebut. Selain dari itu, intrumen yang digunakan saat ini 

dinilai masih belum cukup sesuai dengan karakter mahasiswa pendidikan biologi dan belum dapat 

mengarahkan proses penilaian sesuai dengan kompetensi yang diminta. Oleh karena itu, proses 

pemberian umpan balik oleh staf pengajar untuk peserta didik saat ini cenderung belum 

berdasarkan atas intrumen penilaian yang digunakan.  
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Umpan balik diberikan dalam upaya untuk meningkatkan keterampilan mengajar mahasiswa (Rose 

& John Church, 1998). Pemberian umpan balik selama ini dilakukan secara langsung (direct feed-

back) oleh staf pengajar kepada mahasiswa. Hal ini diharapkan memberikan pengaruh yang efektif 

dalam peningkatan kemampuan mengajar mereka sesuai dengan yang dikatakan Bowles and 

Nelson (1979) dalam (Rose & John Church, 1998) bahwa umpan balik secara langsung sangat 

efektif bagi proses pelatihan calon pendidik di dalam kelas. Berdasarkan hasil penelitiannya Rose 

& John Church (1998) menyatakan bahwa: 

“practice with feedback regarding performance of the target teaching skill, may 

well be a necessary component of any training program which aims to change 

teacher behavior in the classroom” 

Oleh karena itu, penggunaan instrumen dengan poin-poin penilaian yang telah sesuai dalam 

mengarahkan staf pengajar untuk memberikan umpan balik diharapkan dapat membuat proses 

microteaching dan penilaiannya berjalan lebih efektif dan efisien yang diduga dapat meningkatkan 

pengetahuan kompetensi pedagogik dan professional.  

 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan berikut beberapa masalah yang dapat dirumuskan:  

1) Apa sajakah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa jurusan pendidikan 

sebagai seorang calon guru?  

2) Kompetensi apa yang dinilai masih sangat kurang dan perlu untuk diperbaiki oleh lembaga 

pendidikan tenaga guru dalam upaya meningkatkan kualitas guru di masa depan?  

3) Apakah microteaching sebagai salah satu metode yang digunakan untuk melatih calon guru 

dalam melakukan proses pembelajaran sudah dapat membekali calon guru dengan kompetensi 

yang dibutuhkan?  

4) Apa sajakah kebutuhan kompetensi yang harus diwadahi oleh lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan dalam menyiapkan calon guru untuk menghadapi tantangan di abad 21? 

5) Apakah microteaching yang dilakukan dalam LPTK telah memiliki metode evaluasi yang 

sesuai?  
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6) Bagaimanakah metode evaluasi untuk microteaching yang sesuai digunakan dalam rangka 

memenuhi tantangan kompetensi guru di abad 21?  

7) Apakah instrumen evaluasi yang digunakan di UNJ sebagai salah satu LPTK khususnya pada 

mahasiswa pendidikan biologi telah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan?  

8) Bagaimanakah instrumen evaluasi yang tepat digunakan untuk proses microteching yang 

dilakukan di program studi pendidikan biologi, Universitas Negeri Jakarta?  

9) Bagaimanakah instrumen evaluasi yang tepat digunakan untuk proses microteching yang 

dilakukan oleh LPTK di Indonesia?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian (kompetensi) pedagogik 

dan profesional peserta didik calon guru melalui  pengembangan dan validasi instrumen penilaian 

microteaching yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan karakteristik mahasiswa pada 

program studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta.  

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh program studi Pendidikan Biologi untuk 

dapat meningkatkan proses perkuliahan terutama untuk mata kuliah-matakuliah kependidikan. 

Harapannya ke depan program studi Pendidikan Biologi dapat mencetak calon guru yang 

kompeten. 

E. Urgensi Penelitian  

Kompetensi yang dituntut seorang calon guru meliputi empat hal yakni pedagogik, profesional, 

sosial dan kepribadian. Seorang guru dituntut untuk dapat mengelola sebuah pembelajaran 

sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran yang ditargetkan dapat tercapai. Kemampuan 

manajemen kelas dan pengaturan kondisi emosional merupakan tantangan utama yang harus 

dihadapi seorang guru pemula. Hal ini berarti kompetensi pedagogik dan professional dari guru 

menjadi poin utama yang harus diperhatikan.  

 

Pelaksanaan microteaching saat ini di Program Studi Pendidikan Biologi UNJ dinilai masih belum 

berjalan efisien dan efektif dalam memberikan perubahan dan meningkatkan pengetahuan dan 

keahlian mahasiswa calon guru untuk memenuhi kompetensinya tersebut terutama pada 

kompetensi professional dan pedagogik. Selama melakukan pelatihan microteaching, mahasiswa 
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dinilai masih kurang dalam pengelolaan kelas, penguasaan materi, kemampuan membuka 

pembelajaran, kemampuan menganalisis target pembelajaran dan kemampuan melakukan evaluasi 

di akhir pembelajaran. Perubahan yang terjadi setelah melakukan pelatihan dengan microteaching 

yakni pada saat mereka latihan merancang dan melakukan pembelajaran langsung di sekolah pun 

dinilai masih kurang dalam aspek-aspek tersebut dan masih sering melakukan kesalahan yang 

sama.  

 

Salah satu hal yang diduga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi peserta didik calon 

guru dalam kegiatan microteaching adalah instrumen penilaian. Proses evaluasi dalam 

pembelajaran selalu menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Instrumen menjadi bagian 

wajib yang harus dipenuhi untuk proses penilaian dan evaluasi yang baik. Begitu pula dengan 

pelaksanaan microteaching  yang memerlukan instrument penilaian yang tepat guna 

memaksimalkan proses pembelajaran. Sehingga target pembelajaran dapat dicapai secara optimal.  

 

Instrumen yang digunakan saat ini di Program Studi Pendidikan Biologi UNJ dinilai masih belum 

memudahkan proses penilaian oleh staf pengajar terutama dalam hal pemberian umpan balik. 

Umpan balik diberikan kepada peserta didik calon guru dengan tujuan untuk memberikan saran, 

masukan, dan solusi mengenai penampilan mereka selama mengelola pembelajaran menggunakan 

microteaching. Umpan balik yang diberikan tersebut diharapkan dapat dijadikan panduan bagi 

peserta didik untuk dapat memperbaiki kesalahan, memperhatikan poin-poin penting dan 

penampilan selama pengelolaan pembelajaran. Umpan balik diberikan dalam upaya untuk 

meningkatkan keterampilan mengajar peserta didik (Rose & John Church, 1998). 

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa staf pengajar, proses pemberian umpan balik yang 

dilakukan saat ini cenderung belum berdasarkan atas instrumen penilaian yang digunakan. Bahkan 

tidak jarang pemberian umpan balik dalam microteaching sangat sedikit karena terkendala waktu, 

ketersediaan supervisor dan observer, jumlah mahasiswa yang terlalu banyak dan calon guru juga 

tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk dapat melakukan refleksi pada pembelajarannya 

sendiri (Lee and Wu, 2006).  Pemberian umpan balik selama ini dilakukan secara langsung (direct 

feed-back) oleh staf pengajar kepada peserta didik. Metode ini diharapkan memberikan pengaruh 

yang efektif dalam peningkatan kemampuan mengajar peserta didik sesuai dengan yang dikatakan 

Bowles and Nelson (1979) dalam (Rose & John Church, 1998) bahwa umpan balik secara 

langsung sangat efektif bagi proses pelatihan calon pendidik di dalam kelas. 
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Ketersediaan intrumen penilaian yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian umpan balik untuk 

memperbaiki dan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan  proses pembelajaran menjadi isu 

penting yang harus dipenuhi oleh LPTK khususnya Program Studi Pendidikan Biologi UNJ demi 

meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswa calon guru.  Penggunaan instrumen dengan 

poin-poin penilaian yang telah sesuai dalam mengarahkan staf pengajar untuk memberikan umpan 

balik dan sesuai dengan karakteristik mahasiswa diharapkan dapat membuat proses microteaching 

dan penilaiannya berjalan lebih efektif dan efisien. Sehingga target pembelajaran microteaching 

dalam mata kuliah Praktek Ketrampilan Mengajar (PKM) dapat tercapai secara optimal dengan 

memberikan lulusan yang memenuhi standard kriteria minimal calon guru  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peta Jalan Penelitian  

 

Universitas Negeri Jakarta menitikberatkan penelitian universitas pada penyelenggaraan dan 

pengembangan penelitian, utamanya adalah kinerja penyelenggaraan penelitian yang sebenarnya 

merupakan suatu kesatuan dan saling terkait dengan program pendidikan (Lemlit UNJ, 2016). 

Roadmap penelitian yang dijabarkan oleh lembaga penelitian Universitas Negeri Jakarta 

menetapkan delapan tema penelitian unggulan yakni teknologi pendidikan; pendidikan lingkungan; 

pendidikan bahari; neuro-pedagogic; pendidikan perlindungan anak dan pemberdayaan 

perempuan; sains, teknologi, dan olahraga; seni, sosial dan humaniora dan ekonomi kreatif dan 

usaha kecil menengah. Penelitian ini sejalan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas 

Negeri Jakarta, yaitu mengembangkan riset unggulan di bidang teknologi pendidikan untuk 

mengatasi berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan dan pengajaran.  

 

Penelitian ini juga sangat mendukung RIP UNJ untuk melakukan evaluasi terkait instrumen 

penilaian microteaching yang saat ini telah digunakan untuk kemudian dapat dikembangkan lebih 

lanjut. Pengembangan instrumen penilaian microteaching ini didasarkan pada kebutuhan proses 

pembelajaran dan perbedaan karakteristik mahasiswa dari tiap program studi di Universitas Negeri 

Jakarta. Hasil dari pengembangan instrumen ini diharapkan dapat diimplementasikan pada 

program studi pendidikan biologi, UNJ pada khususnya dan program studi pendidikan biologi di 

seluruh Indonesia pada umumnya. Dalam rangka, peningkatan kualitas pengetahuan dan 

keterampilan peserta didik calon guru.  

 

Tabel 1. Kegiatan road map penelitian mengembangkan instrumen penilaian microteaching 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesiona mahasiswa calon guru  

Penelitian 

Terdahulu 

Tahun I Tahun II Tahun II 

 (2019 (2020) (2021 

Pengembangan 

kerangka teoretik 

1 Eksplorasi dan 

analisis kebutuhan  

1 Finalisasi dan 

Sosialisasi model 

1. Revisi dan finalisasi 

model instrumen  
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konsep-konsep 

kompetensi 

tenaga pendidik, 

pelaksanaan 

microteaching, 

Evaluasi dan 

penilaian 

pelaksanaan 

microteaching.  

indikator-indikator 

penilaian kompetensi 

pedagogik dan 

profesional dalam 

pelaksanaan 

microteaching 

2 Pengembangan model 

instrumen penilaian 

microteaching  

3 Rancangan dan 

validasi model 

instrumen 

instrumen 

2 Penerapan awal 

model instrumen 

(Pilot Study)  

3 Review dan 

evaluasi 

penerapan model 

instrumen kepada 

pengguna 

4 Pengumpulan 

data (hasil 

penilaian, 

evaluasi 

penggunaan dan 

evaluasi proses 

pembelajaran) 

2. implementasi 

intrumen pada 

pelaksanaan 

microteaching di 

Prodi. Pendidikan 

Biologi Universitas 

Negeri Jakarta dan 1 

Universitas lainnya 

3. Review dan evaluasi 

penerapan model 

instrumen kepada 

pengguna 

4. Pengumpulan data 

(hasil penilaian, 

evaluasi penggunaan 

dan evaluasi proses 

pembelajaran) 

Luaran  Luaran  Luaran Luaran  

 Data based 

indikator 

kompetensi 

pedagogik dan 

profesional guru  

 Data based 

indikator 

penilaian 

microteaching  

 

1 Data Based 

karakteristik dan 

profil mahasiswa 

program studi 

pendidikan biologi  

2 Analisis kebutuhan 

pengembangan 

intrumen penilaian 

microteaching  

3 Draft instrumen 

penilaian 

microteaching 

4 Validasi instrumen 

penilaian 

microteaching 

1 Data hasil 

penilaian, 

evaluasi 

penggunaan 

instrumen dan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

microteaching.  

2 HAKI 

3 Submit 

manuscript / 

artikel ilmiah di 

Jurnal 

internasional 

terindek scopus 

1. Instrumen penilaian 

microteaching 

pendidikan Biologi 

tervalidasi 

2. Evaluasi penggunaan 

instrumen dari 

universitas lain 

3. Submit manuscript / 

artikel ilmiah di 

Jurnal internasional 

terindek scopus 
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B. Kajian hasil-hasil penelitian  

Penelitian ini memfokuskan permasalahan kurang efektifnya pelaksanaan microteaching yang 

diduga berdampak pada kurang tercapainya kompetensi calon guru terutama untuk pengetahuan 

pedagogik dan professional. Kompetensi pedagogik dan professional menjadi kompetensi yang 

sangat penting dimiliki oleh seorang guru pemula. Guru yang dibekali dengan pelatihan mengajar 

lebih mampu menghadapi tantangan pembelajaran di kelas (Voss et al., 2017). Romano (2008) 

menyatakan bahwa dalam fase awal karir seorang guru pemula pasti dihadapkan oleh 

permasalahan kurangnya kemampuan mereka dibidang pengetahuan, keahlian dan keterampilan 

sebagai seorang guru. Ingersoll & Strong (2011) menyatakan bahwa beberapa faktor secara teoritis 

diduga berperan penting dalam profesionalitas seorang calon guru diantaranya: belajar dengan 

mengobservasi, pembelajaran terbimbing dengan peningkatan tanggung jawab secara 

berkelanjutan, sistem pendukung seperti pembelajaran dengan mentor, dan mengikuti seminar 

secara rutin yang membahas mengenai teori pengolahan pembelajaran.   

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan staf pengajar, peserta didik calon guru Program 

Studi Pendidikan Biologi UNJ memiliki kekurangan dalam keahlian atau kemampuan membuka 

dan menutup pembelajaran, penguasaan materi dan kemapuan pengelolaan proses pembelajaran 

selama kegiatan microteaching. Fakta ini didukung oleh  Jones (2006) dalam hasil penelitiannya 

yang menyatakan bahwa bagi seorang guru pemula, keterampilan dalam pengolaan kelas menjadi 

tantangan yang sangat serius. Jones (2006) juga mengatakan bahwa pengalaman pertama mengajar 

dan umpan balik yang mereka terima selama latihan pembelajaran dulu dari dosen atau supervisor 

menjadi satu hal penting untuk perkembangan pengetahuan pengelolaan kelas mahasiswa calon 

guru. Lemahnya kompetensi pengajaran seorang guru pemula biasanya diakibatkan karena 

lemahnya kemampuan kogitif dalam hal ini adalah penguasaan materi dan kurangnya role model 

(Cornford, 1991). 

 

Microteaching adalah metode yang banyak digunakan untuk mentransfer pengetahuan yang 

didapat selama perkuliahan dengan implementasinya di dunia kerja (transfer theory into practice) 

5 Submit manuscript / 

artikel ilmiah di 

Jurnal internasional 

terindek scopus.   
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(Karçkay & Sanli, 2009).  Pelaksanaan microteaching yang efektif dan efisien dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan kompetensi keterampilan mengajar calon guru. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Karçkay & Sanli (2009) menyatakan bahwa microteaching dapat mempengaruhi 

level kompetensi mahasiswa calon guru dalam sebuah lembaga pendidikan atau universitas.  

Penelitian yang dilakukan Karçkay & Sanli (2009) juga didukung oleh penelitian lainnya 

(Copeland, 1975; Fernandez, ML; Robinson, 2006; Kpanja, 2001).   

 

Dalam pelaksanaannya, microteaching menggunakan metode penilaian dan evaluasi dengan 

menggunakan video rekaman peserta didik untuk kemudian diberikan feedback bersama-sama 

dengan mahasisw yang lain. Akan tetapi, pemberian umpan balik dalam microteaching sangat 

sedikit dilakukan karena terkendala waktu, ketersediaan supervisor dan observer, jumlah 

mahasiswa yang terlalu banyak dan calon guru juga tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk 

dapat melakukan refleksi pada pembelajarannya sendiri (Lee and Wu, 2006). Padahal, pemberian 

umpan balik yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diminta dapat dijadikan salah satu role 

model  bagi peserta didik calon guru untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada saat 

pelatihan (microteaching).  

 

Mahasiswa  calon guru yang belum memenuhi kompetensinya bisa jadi disebabkan oleh role 

model (pengajar/ supervisor/ dosen) yang kurang baik juga selama proses pelatihan mereka dahulu 

(Wilkinson, 1996). Pemberian umpan balik yang tidak tepat dan baik dapat menurunkan kualitas 

mahasiswa calon guru (Wilkinson, 1996). Feedback yang mereka terima  membuat mereka dapat 

mempelajari kekurangan dan kelebihan dari kemampuan mengajar mereka yang kemudian 

memotivasi mereka untuk dapat memperbaikinya sesuai dengan masukan yang diberikan, sehingga 

keterampilan mengajar mereka pun meningkat (Wilkinson, 1996)  
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BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kompetensi pedagogik dan profesional 

mahasiswa calon guru melalui pengembangan dan validasi instrumen penilaian microteaching 

yang disesuiakan dengan kebutuhan dan karakter peserta didik di Program Studi Pendidikan 

Biologi, Universitas Negeri Jakarta.  

 

B. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi program studi pendidikan Biologi 

UNJ dalam mempersiapkan calon guru. Instrumen yang dikembangkan dapat menjadi instrument 

baku yang bias digunakan dalam perkuliahan Praktek Ketrampilan Mengajar di Prodi Pendidikan 

Biologi UNJ dan Prodi Pendidikan Biologi di LPTK lainnya. 
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BAB IV. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan studi mix-methode menggunakan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif. Penelitian ini meliputi 3 tahapan yakni (1) Eksplorasi dan Pengembangan, (2) Pilot 

study, (3) Implementasi. Adapun rincian kegiatan dari masing-masing tahap adalah sebagai 

berikut:  

1) Eksplorasi  dan pengembangan  

o Pada tahap ini, dilakukan eksplorasi terhadap kebutuhan yang diharapkan dari instrumen 

penilaian microteaching yang akan dibuat, melalui: 

 kajian literatur terhadap kompetensi yang harus dicapai seorang calon guru dalam 

menjawab tantangan revolusi industri pada bidang pendidikan di abad 21 dan 

penerapannya dalam sekolah sebagai satuan pendidikan.  

 Wawancara dengan para Ketua Program Studi dari berbagai Program Pendidikan dalam 

lingkup Universitas Negeri Jakarta serta dengan para pakar evaluasi pendidikan untuk 

mengetahui harapan dan kebutuhan terkait microteacing, instrumen penilaian yang 

baku, kompetensi calon guru dan pemberian umpan balik yang baik sehingga dapat 

merefleksi calon guru.   

 Focus Group Discussion (FGD) dengan staf pengajar matakuliah praktik kegiatan 

mengajar dan staf pengajar pembimbing program pelatihan lapangan serta peserta didik 

untuk mengetahui harapan dan kebutuhan terkait microteacing, instrumen penilaian 

yang baku, kompetensi calon guru dan pemberian umpan balik yang baik sehingga 

dapat merefleksi calon guru.   

 FGD akan dilakukan dengan perwakilan peserta didik tingkat 3 dan 4  dari kurang lebih 

2 program studi (@6 peserta, total 12 peserta didik). 

o Berdasarkan hasil eksplorasi tersebut, dilakukan pengembangan instrumen penilaian 

microteaching.  

o Dilakukan validasi isi terhadap instrumen yang telah dikembangkan.  

o Sebelum dilakukan implementasi penuh, dilakukan ujicoba berdasarkan penggunaan terbatas. 

Pada tahap ini, diperoleh masukan dari pengguna melalui survei dan wawancara, yang 

ditindaklanjuti dengan revisi konten dan proses sesuai kebutuhan.  
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2) Evaluasi dan Pilot Study 

o Setelah proses uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 bulan, akan dilakukan pengumpulan 

data evaluasi penggunaan instrumen.  

o Selain data kuantitatif tersebut, dilakukan pula pengumpulan data kualitatif melalui 

wawancara dengan staf pengajar dan FGD dengan peserta didik terkait pengalaman selama 

penggunaan instrumen dalam proses pembelajaran. 

 

3) Implementasi  

 Hasil final instrumen digunakan dalam proses microteaching pada Program Studi 

Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Jakarta dan pada satu program studi 

pendidikan biologi di Universitas atau lembaga lainnya.   

 Peserta didik diberikan pre-test dan post-test terkait dengan pengetahuan pedagogik dan 

professional 

 Data pre-test dan post-test yang terkumpul dianalisis secara statistik  

 

4) Analisis data 

o Untuk proses pengembangan instrumen dan pilot study, analisis data dilakukan dengan 

pendekatan evaluasi dengan kerangka Kirkpatruick (Kirkpatrick, DL; Kirkpatrick, 2006) 

terhadap beberapa aspek yaitu: 

 Reaction 

 Sumber data: Survei dan FGD terkait pengalaman peserta didik, staf pengajar 

dan pengelola program 

 Metode: Kuantitatif (deskriptif dan analitik) dan kualitatif (analisis tematik) 

 Learning:  

 Sumber data: Rekaman / dokumentasi umpan balik, hasil pre-test dan post-

test.  

 Metode: Evaluasi terhadap umpan balik yang diberikan secara kualitatif (isi 

umpan balik, cara penyampaian), dan kuantitatif (frekuensi umpan balik, hasil 

test) 

 Behaviour: 

 Sumber data: Wawancara dan FGD terkait pengalaman peserta didik, staf 

pengajar dan pengelola program  
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 Metode: Kuantitatif (frekuensi penggunaan, kelengkapan) dan Kualitatif 

(analisis tematik) 

o Proses implementasi dengan hasil data berupa tes dianalisis dengan uji statistik deskriptif 

dan inferensial. Data kualitatif dianalisis secara tematik.  

 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Jakarta dan di 

satu Program Studi Pendidikan Biologi salah satu Universitas Pendidikan.  

 

C. Bagan alir pelaksanaan penelitian (luaran, waktu, kegiatan)  

 

Penelitian akan dilaksanakan dalam rencana penelitian jangka tiga tahun. Berikut ini bagan alir 

untuk rencana waktu dan kegiatan penelitian setiap tahun beserta dengan luaran yang diharapkan.  
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Gambar 1. Bagan Alir Rencana Kegiatan, Waktu dan Luaran Penelitian 

Luaran tahun 1:  

 Finalisasi Instrumen Penilaian Microteaching untuk mahasiswa calon 

guru 

 Artikel ilmiah (publikasi) 

Luaran tahun ke-2:  

 Data evaluasi penggunaan instrumen oleh pengguna.  

 Pengajuan HAKI 

 Artikel ilmiah (Publikasi)  

Luaran tahun ke-3: Instrumen final 

 Artikel ilmiah (publikasi)   
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BAB V. HASIL LUARAN YANG DICAPAI 

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner evaluasi proses 

pembelajaran dan penilaian microteaching. Kuesioner diberikan kepada mahasiswa calon guru 

dengan kriteria telah mengikuti mata kuliah praktik keterampilan mengajar (PKM). Mahasiswa 

yang terlibat sebagai responden adalah mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2015 dan 2016 

dengan jumlah populasi sebanyak 115 orang. Dari total populasi 115 orang diperoleh 80 orang 

mahasiswa yang mengisi kuesioner (response rate 70%). Akan tetapi, karena ketidaklengkapan 

pengisian kuesioner maka jumlah akhir sampel yang diperoleh dengan teknik sampling secara acak 

diperoleh sebanyak 65 responden.  

Data demografi karakteristik responden memperlihatkan bahwa dari 65 orang responden 

terdiri atas 8 orang laki-laki (12,3%) dan 57 orang perempuan (87,7%). Responden memiliki usia 

dalam rentang 20-24 tahun. Terbanyak pada usia 21 tahun (60%) dan paling sedikit pada usia 24 

tahun (1,5%). Sebanyak 98,5% responden telah mengikuti perkuliahan praktik keterampilan 

mengajar yang pastinya telah mengalami proses pelaksanaan microteaching. Pada mata kuliah 

PKM dilakukan beberapa kali latihan microteaching dan 34.7% responden menjawab melakukan 

latihan microteaching sebanyak 3 kali dan hal ini dinilai cukup (75,4%) untuk membekali mereka 

sebelum praktik langsung mengajar di sekolah. IPK mahasiswa pada range > 3,50 memiliki jumlah 

paling banyak yakni sebesar 47,7%.  Rincian data demografi respoden dapat dilihat dalam tabel 1.  

 

Tabel 2. Data Demografi Karakteristik Responden  

 n % 

Usia 20 11 16.9 

21 39 60 

22 12 18.5 

23 2 3.1 

24 1 1.5 

Jenis Kelamin Laki-laki 8 12.3 

Perempuan 57 87.7 

IPK < 2.00 2 3.1 

2.00 – 2.75 1 1.5 

2.76 – 3.00 2 3.1 

3.00 – 3.50 29 44.6 

>3.50 31 47.7 

Apakah anda sudah atau tengah mengikuti mata kuliah Praktik 

Keterampilan Mengajar (PKM)?  

Ya 64 98.5 

Tidak 1 1.5 
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Berapa kali anda melakukan praktik dalam perkuliahan PKM?  1 4 6.2 

2 5 4 

3 43 34.7 

4 13 10.5 

Apakah jumlah praktik yang telah Anda lakukan tersebut cukup 

membuat Anda memahami delapan keterampilan mengajar serta 

dapat mempraktikkannya?  

Ya 49 75.4 

Tidak 16 24.6 

   

Berdasarkan hasil olah data kuesioner diperoleh deskripsi data yang dapat dilihat dalam 

gambar 1. Grafik menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki respon yang positif mengenai evaluasi 

pembelajaran microteaching terlihat dari warna hijau yang cukup mendominasi dalam grafik 

tersebut. Lebih dari 30 responden menyatakan sangat setuju berkaitan dengan pembelajaran  PKM 

dengan microteaching di dalamnya telah berjalan baik, cukup membekali mereka untuk praktik 

langsung mengajar di sekolah, membuat mereka memahami mengenai kompetensi guru dan 

keterampilan mengajar. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis lebih mendalam, 

yakni pada butir pernyataan kepercayaan diri dan pengaplikasian teori yang didapat, terlihat 

banyak juga responden yang memilih untuk tidak berpendapat (± 19-24 orang). Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebenarnya masih terdapat keraguan dan kurangnya kepercayaan diri yang 

dirasakan oleh mahasiswa untuk terjun mengajar langsung di sekolah.  

 

Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan mahasiswa dalam focus group discussion 

(FGD) yang menyatakan bahwa masih ada rasa kurang percaya diri, takut dan khawatir untuk 

melakukan praktik langsung di sekolah. Baik yang dinyatakan secara langsung ataupun tersirat 

melalui ekspresi senyum sedikit serta adanya jeda waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan 

tersebut selama kegiatan FGD. Adapun pernyataan yang mendukung keresahan mahasiswa dapat 

dilihat dalam quote berikut, 

 

“karena kan praktik ngajarnya kan cuma pas mata kuliah PKM ya, (M1: praktik 

mengajarnya hanya di mata kuliah PKM) he eh, jadi mungkin kayak kitanya 

menerapkan itu masih kurang pengalaman gitu bu” [FGD_PBB_A1] 

 

“eee iya [tidak yakin] mungkin kalau PKM itu kita ngadepinnya teman ya bu, 

walaupun kita anggepnya dia siswa tapi namanya temen, mereka pasti maunya 

ngebantuin kita walau, kalau kita tanya mereka pasti jawab, ya gak krik, jadi hidup 

gitu suasananya tapi he eh, tapi saat di sekolah kan murid itu gak kenal kita gitu, trus 

ya mereka bodo amat gitu, gak mau jawab ya udah gak mau jawab aja gitu, jadi kayak 

kurang apa ya? Kita bisa nih pas PKM, tapi takutya (A3: kurang yakin pas) pas di 

kelas (pas langsung ke lapangannya) udah kebayangnya kayaknya bakal beda gitu. 

Gak seindah ini gitu” [FGD_PBB_A1]  
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“kira2 setelah melakukan microteaching atau PKM ini anda merasa percaya diri gak 

sih untuk turun ke lapangan? Karena tanggal 19 sudah ada yang minta diantar ke 

sekolah nih. Tanggal 15 bahkan ada sekolah yang sudah minta, kira-kira sudah 

percaya diri gak? Untuk diantarkan ke sekolah. [tidak aja jawaban, cengar cengir] 

percaya gak percaya sih bu…. (hehehe) [tertawa] (mau gak mau sih bu) gimana 

kira2? Percaya diri? (gimana temen-temen…. [tertawa] [FGD_PBA_A6]  

 

Berdasarkan pernyataan dan pendapat mahasiswa diatas, membuktikan bahwa 

microteaching sebenarnya membantu mereka dalam hal melatih mereka untuk menjadi seorang 

guru. Karena mereka diminta untuk dapat membuat perencanaan pembelajaran sedemikian rupa 

dalam alokasi waktu selama 30 menit. Akan tetapi, karena beberapa faktor pada saat pelaksanaan 

latihan membuat kepercayaan diri mereka menurun, salah satunya adalah karena kondisi 

pembelajaran microteaching bukan merupakan kondisi nyata seperti yang akan mereka hadapi di 

sekolah. Sehingga, kemudian menimbulkan rasa khawatir dan takut untuk menghadapi situasi kelas 

yang sebenarnya. Hal ini muncul dalam pernyataan mahasiswa selama FGD sebagai berikut,  

 

“eee iya [tidak yakin] mungkin kalau PKM itu kita ngadepinnya teman ya bu, 

walaupun kita anggepnya dia siswa tapi namanya temen, mereka pasti maunya 

ngebantuin kita walau, kalau kita tanya mereka pasti jawab, ya gak krik, jadi hidup 

gitu suasananya tapi he eh, tapi saat di sekolah kan murid itu gak kenal kita gitu, trus 

ya mereka bodo amat gitu, gak mau jawab ya udah gak mau jawab aja gitu, jadi kayak 

kurang apa ya? Kita bisa nih pas PKM, tapi takutya (A3: kurang yakin pas) pas di 

kelas (pas langsung ke lapangannya) udah kebayangnya kayaknya bakal beda gitu. 

Gak seindah ini gitu” [FGD_PBB_A1]  

 

“apa yang diinginkan, takutnya pas ketemu mahasiswa jadi beda gitu bu, (maksudnya 

maksudnya?) kayak teori sama kenyataannya kan terkadang tidak sama gitu” 

[FGD_PBB_A6] 

 

“tapi kan anda belum ke sekolah, belum tahu (itu dia bu ketakutan, sugesti kita doang 

aja sih bu sebenernya)” [FGD_PBB_A3] 
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Gambar 2. Grafik Deskripsi Hasil Kuesioner Evaluasi 
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Berdasarkan hasil FGD solusi yang diberikan oleh responden terkait hal diatas 

diantaranya (1) mendatangkan siswa dari luar sehingga siswa bukan merupakan teman sendiri, 

(2) melakukan latihan terakhir di sekolah langsung, (3) diperlihatkan video pengajaran pada 

saat pemberian materi diawal, (4) pemberian umpan balik berupa komentar dari dosen dan 

observer, (5) pemberian contoh-contoh bagaimana mengajarkan dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran biologi pada siswa sekolah nanti oleh dosen, (6) memperbanyak aktivitas dan 

interaksi dengan lingkungan sekolah sejak awal semester, dan (7) mendapatkan masukan dan 

bimbingan langsung dari guru yang mengajar di sekolah.  

Berdasarkan masukan-masukan tersebut, peneliti banyak menyoroti mengenai 

pemberian umpan balik selama penilaian. Program studi Pendidikan biologi UNJ saat ini telah 

memiliki instrument penilaian microteaching yang terdiri dari delapan keterampilan dasar 

mengajar. Adanya istrumen ini, pada awalnya diharapkan mampu untuk membantu 

mahasiswa calon guru dalam mencapai kriteria guru yang terampil. Akan tetapi, instrument 

yang ada saat ini dirasa terlalu sulit untuk digunakan baik oleh mahasiswa ataupun dosen 

pengajar. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap instrument penilaian didapatkan hasil bahwa 

masih banyak responden memilih untuk tidak berpendapat. Hal ini mengindikasikan bahwa 

instrument yang dipakai saat ini masih belum sepenuhnya membantu mereka. Beberapa 

pernyataan responden yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut, 

 

“Tadi kan dari banyak jumlahnya, jadi anda susah” [FGD_PBA1_M1] 

 

“Sebenernya ini sih pak, ada bahasa yang bisa kita mengerti, di instrumen 

ini, tapi ada juga yang gak, jadi kita tuh kayak, kalo yang ini tuh kayak 

kira2 aja gituuu” [FGD_PBA1_A6] 

 

“ada kata2 yang sulit di ini juga bu” [FGD_PBB_A3] 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu diadakan revisi atau perbaikan instrument yang 

dititik beratkan pada Bahasa yang sulit, poin penilaian yang terlalu banyak, instrument kurang 

komunikatif, penambahan petunjuk penggunaan instrument dan tatacara penilaian instrument. 

Perbaikan instrument ini dirasa perlu untuk dilakukan karena nyatanya instrument penilaian 

memang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam membantu mereka pada saat menjadi seorang 

guru ataupun menjadi seorang observer dalam microteaching. Instrumen ini juga membantu 

mahasiswa untuk dapat memberikan komentar kepada temannya yang melakukan performa. 

Karena berdasarkan pernyataan responden, pemberian umpan balik dari observer dan dosen 

merupakan salah satu bagian paling penting dan ditunggu. Komentar yang diberikan 

membantu mereka untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka selama mengajar.  
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“kan ada komentar dari dosen ya, itu sih yang jadi kayak eee kayak ilmu 

gitu buat kita, jadi kayak misalnya dikomentari kenapa gak eee 

apersepsinya dengan cara seperti ini? Gitu kan kayaknya “iya juga ya” 

gitu bu, jadi masukannya dari dosen yang membangun”. 

[FGD_PBA1_A7]  

 

“Artinya… ni ni, ini lebih, lebih eee ini lagi, komentar yang diberikan oleh 

dosen kemudian juga ada komentar dari teman eee observer, menurut 

anda ini perlu? (A6: perlu, perlu (hehe)” [FGD_PBA1_A6] 

 

“kalo menurut saya bu, oh, udah ada lembar komentar ini ya? Kalo 

menurut saya, kalo ini, ini kan buat nilai ya, maksud saya kalo nanti ini 

buat nilainya yang maju, kalo misalnya kondisi kelasnya tidak ada di 

instrumen tersebut, observernya aja gitu yang menambahkan komentar 

tambahan.”. [FGD_PBB_A5]  

 

 Selain dari komentar dan perbaikan instrumen penilaian, berdasarkan pernyatan yang 

didapatkan diperoleh data bahwa dalam upaya peningkatan kemampuan mengajar dan usaha 

membentuk rasa percaya dirinya. Mahasiswa melakukan beberapa upaya diantaranya (1) 

bertanya pada orang yang lebih berpengalaman, (2) mengajar di luar (les privat, bimbel, 

menjadi aslab) guna meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan siswa, (3) 

memperkuat konsep materi yang akan diajarkan. Mentoring on by one dengan satu ahli 

memang secara efektif dapat meningkatkan kecakapan dan rasa percaya diri mahasiswa calon 

guru sebelum memasuki masa latihan langsung di sekolah (See, 2014). Penguatan konten 

materi dan pedagogik memang menjadi hal utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa calon 

guru. sejalan dengan pendapat Kilic (2015) yang menyatakan bahwa persepsi mahasiswa 

calon guru terhadap kompetensi pedagogik dan professional berpengaruh terhadap 

performanya didalam kelas.   

Berdasarkan hasil survei dan diskusi dalam FGD yang telah dilakukan diperoleh 

beberapa saran dan masukan untuk perbaikan dan/atau revisi instrument penilaian 

microteaching mahasiswa calon guru. Menurut pendapat mahasiswa sebagai pengguna 

instrument saat menjadi seorang observer, instrumen yang digunakan saat ini secara konten 

sudah cukup baik dan lengkap. Hanya saja, butir pernyataan yang diberikan begitu banyak 

dan memiliki bahasa yang sulit dipahami dan bermakna ganda. Sehingga, butir-butir 

pernyataan disarankan untuk dibuat menjadi lebih ringkas.  

Mahasiswa juga mengalami kesulitan pada saat melakukan penilaian dan penggunaan 

instrumen. Hal ini disebabkan karena mahasiswa tidak mendapatkan pengarahan terlebih 

dahulu mengenai cara penilaian. Sehingga, mahasiswa menyarankan bahwa ada lebih baiknya 

dibuatkan petunjuk penggunaan instrument dan penjelasan penggunaannya sebelum 

mahasiswa melakukan kegiatan penilaian sebagai observer. Instrumen dinilai masih belum 
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memfasilitasi keterampilan praktikum baik di laboratorium atau pun di lapangan. Instrumen 

juga disarankan untuk dapat dibuat dengan basis teknologi sehingga dapat mudah diakses oleh 

mahasiswa dimana saja dan kapan saja.  

Berdasarkan masukan-masukan diatas, peneliti merumuskan draft indikator untuk 

menyusun butir pernyataan instrumen yang dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.
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Tabel 2. Draft Kisi-kisi Instrumen Penilaian Microteaching Era 4.0 

Penilaian menggunakan skala 1-7 dengan kriteria sebagai berikut:  

1 : weak (lemah/ kurang)  

2 : below average ( dibawah rata-rata) 

3 : average (rata-rata)  

4 : strong (kuat/ baik)  

5 : superior (baik sekali)  

6 : outstanding (luar biasa) 

7 : truly exceptional (sangat amat luar biasa)  

 
No Dimensi  Indikator   

 Reinforcement skill Komentar/ Masukan positif guru Saat siswa menjawab pertanyaan dengan benar atau bertanya, guru 

memberikan penghargaan dengan memberikan kata-kata motivasi 

seperti “baik”, “Excellent”, “good”, dsb. 

Gesture/ gerak tubuh positif guru  Guru memberikan penghargaan atas komentar dan jawaban siswa 

dengan gerak tubuh (secara nonverbal) seperti senyuman, 

anggukkan, menulis jawaban siswa di papan tulis, dsb.  

Komentar/ masukan negative guru  Guru jarang atau tidak pernah mengecilkan hati siswa dengan 

menggunakan komentar/ kata-kata seperti tidak, salah, bukan itu, 

tentu tidak, atau komentar verbal lain yang mengekspresikan hal 

negatif 

Gesture/ gerak tubuh negative guru  Guru jarang atau tidak pernah mengecilkan hati siswa dengan 

menggunakan cara nonverbal/ dengan menggunakan gerak tubuh 

seperti mengerut, cemberut, ekspresi terganggu, tidak sabar, dsb.  

Antusiasme  Guru merespon pertanyaan dan komentar siswa dengan antusias.  

 Variation of stimulus situation Pergerakan guru  Pada beberapa waktu selama pembelajaran, guru berada di sebelah 

kiri, kanan, depan dan belakang area mengajarnya.  

Gerak tubuh/ gesture  guru  Guru menggunakan gerak tubuh (tangan, badan, dan kepala) untuk 

membantu memberikan pemahaman, penjelasan dan penekanan 

ekstra pada saat presentasi di pembelajaran.  

Fokus Pada saat guru menginginkan untuk menekankan suatu poin penting, 

hal ini disampaikan dengan jelas (memberikan poin-poin, menulis di 

papan tulis) atau menggunakan ekspresi verbal seperi (dengarkan 

baik-baik, perhatikan, dsb) atau mengkombinasikan keduanyanya 

yakni gerak tubuh atau verbal.  

Interaksi  Guru melakukan berbagai macam variasi dalam rangka mengajak 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran seperti secara 

langsung memanggil, memberikan pertanyaan dalam grup, interaksi 
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antar siswa dalam grup, siswa diberikan peran, dll. Guru mencampur 

berbagai macam tehnik tersebut.   

Pausing  Guru memberikan siswa waktu untuk berpikir atau mempersiapkan 

diri untuk menyampaikan ide.  

Oral – visual switching  Guru menyampaikan materi dengan cara visual (menulis di 

whiteboard, menggunakan objek, gambar, dll), dalam hal ini siswa 

harus melihat hal-hal tersebut untuk mendapatkan informasi 

mengenai materi. Guru tidak mengatakan mengenai objek apa itu 

tetapi membuat siswa melihat hal tersebut.  

 Pre-Instructional Procedures (Kegiatan 

Pembuka)  

Minat  Metode yang digunakan guru untuk membuka menarik.  

Metode yang digunakan guru untuk membuka pembelajaran 

membantu siswa untuk menjadi tertarik pada bagian inti dari 

pembelajaran.  

Cognitive link Hubungan antara kegiatan pembuka dan inti dari pembelajaran jelas  

Pemahaman (understanding)  Guru memberukan siswa bimbingan atau petunjuk pada kegiatan 

pembuka yang kemudian membantu siswa untuk memahami 

pembelajaran  

Memory  Kegiatan pembuka yang diberikan guru membantu siswa untuk 

mengingat materi yang diberikan pada kegiatan inti pembelajaran.  

 Lecture (kegiatan Inti)  Changing Stimulus Situation  Guru memberikan situasi stimulus secara bervariasi seperti 

menggunakan gesture/ gerak tubuh, tehnik berhenti, memfokuskan 

perhatian siswa untuk hal-hal penting, dan bergerak/ berpindah 

selama proses pembelajaran  

Clarity (Kejelasan)  Guru menjelaskan idea dan/atau mempresentasikan materi dalam 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa 

Model instruksi (instructional mode)  Metode pembelajaran yang digunakan guru sudah cocok dan baik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran  

Pengoranisasian (Organization)  Guru secara jelas mengalokasikan waktu dalam setiap tahapan 

pembelajaran yang terbagi menjadi  

- Tujuan pembelajaran  

- Bagian inti pembelajaran  

- Menyimpulkan poin utama yang diberikan dalam 

pembelajaran  

Ilustrasi/ Penggunaan contoh Guru, dalam penjelasannya memulai dengan contoh yang mudah/ 

sederhana dan diikuti dengan contoh yang lebih rumit/ kompleks, 

jika sesuai untuk mengilustrasikan poinnya. 

Guru menggunakan contoh yang relevan atas pengetahuan dan 

pengalaman siswa yang sebelumnya.  

Guru secara langsung menghubungkan atau merelasikan contoh 

spesifik dengan ide atau poin utama pembelajaran  

Guru memeriksa apakah siswa mengerti poin utama dari 

pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa untuk memberikan 
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contoh ilustrasi terhadap poin utama itu.  

 Closure  Guru mengarahkan proses penguatan akan kesimpulan dari konsep 

atau ide utama sebelum pindah ke topic pembelajaran berikutnya.  

Guru mereview poin utama sepanjang pembelajaran  

Guru membuat koneksi/ menghubungkan antara materi sebelumnya 

yang diketahui, materi yang saat ini terjadi, dan pembelajaran 

berikutnya.  

Guru memberikan siswa kesempatan untuk mendemostrasikan apa 

yang mereka telah pelajari 

Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi kelas meliputi poin 

utama yang dibimbing oleh guru di kelas.  

 Student-initiated questions  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada kegiatan pembuka 

Guru memberikan materi yang menarik perhatian siswa.  

Siswa memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 

Guru memberikan waktu kepada siswa untuk menggali/ mengeksplor 

ide sebelum beranjak ke pertanyaan siswa berikutnya.  

Selama menyimpulkan pembelajaran guru menggunakan pertanyaan 

yang telah diberikan siswa sebelumnya untuk mendemostrasikan dan 

membimbing siswa memperoleh kesimpulan dengan pendekatan 

salah dan benar menggunakan metode pemecahan masalah.  
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B. Luaran Penelitian  

 Artikel dengan judul Microteaching in the Revolution Industry Era 4.0: Necessary or 

Not? Telah diseminarkan dalam Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Biologi yang 

diselenggarakan oleh rumpun Biologi FMIPA UNJ tanggal 22 Oktober 2019 dan akan di 

publikasikan di Universal Journal of Education Research (UJER) (terindeks scopus).  

 Artikel Study of Developing Microteaching Assessment Instrument in Era 4.0 akan 

dipublikasikan dalam 28th World Conference on Applied Science Engineering and 

Technology-2020 pada tanggal 29th – 30th April 2020.  
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pada program studi Pendidikan biologi UNJ, pembelajaran microteaching 

dalam mata kuliah PKM berlangsung baik sesuai dengan data kuesioner dan 

pernyataan mahasiswa dalam FGD.  

2. Microteaching masih dibutuhkan untuk tetap dilaksanakan sebagai metode 

latihan mahasiswa calon guru walaupun terdapat beberapa hal yang perlu 

diubah dan diperbaharui menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi guru di 

masa saat ini.  

3. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk pembaharuan metode 

microteaching diantaranya: 

a. Pengkondisian kelas yang dibuat se-nyata mungkin dengan kondisi 

kelas di sekolah (mendatangkan siswa atau praktik langsung di sekolah 

pada latihan terakhir microteaching).  

b. Penggunaan instrumen yang terstandar guna membantu dalam 

memberikan komentar pada saat menjadi observer dan dapat dijadikan 

patokan untuk merancangkan pembelajaran di kelas. 

c. Pemberian umpan balik/ komentar sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, 

sehingga umpan balik menjadi hal yang wajib ada di dalam setiap 

microteaching.  

d. Mentoring on by one oleh guru asli yang mengajar di sekolah menjadi 

hal yang perlu dipertimbangkan sehingga mahasiswa mendapatkan 

satu role model untuk dapat dijadikan bahan acuan.  

4. Faktor-faktor lainnya seperti motivasi, minat, bakat, pemahaman, kecerdasan 

kognitif dan sebagainya perlu untuk dikaji lebih mendalam sehingga kemudian 

bisa didapatkan model microteaching dan instrumen penilaiannya yang 

relevan dengan tuntutan guru ideal di Era revolusi industri 4.0 ini.  

5. Perlu pengembangan instrumen untuk menilai performa mahasiswa calon guru 

dalam kegiatan microteaching sesuai dengan masukan yang telah didapatkan 

dalam kegiatan FGD.  

6. Saran dan masukan untuk pengembangan instrument penilaian microteaching 

mahasiswa calon guru sebagai berikut:  

a. Perlu ada petunjuk pengerjaan  
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b. Butir pernyataan perlu diringkas 

c. Dibuat berbasis IT 

d. Diberikan rubric penilaian  

e. Diberikan keterangan yang lebih mendetil 

f. Bahasa dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami 

g. Ditambahkan bagian keterangan terbuka untuk memberikan komentar 

h. Tambahkan keterampilan praktikum dan lapangan  

i. Aspek kesiapan belajar perlu ditambahkan di penilaian kegiatan 

pembuka  

 

B. Saran 

 Perlu pengembangan instrumen untuk menilai performa mahasiswa calon guru 

dalam kegiatan microteaching sesuai dengan masukan yang telah didapatkan 

dalam kegiatan FGD dan uji coba penggunaannya.  
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