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SIMULASI MICROTEACHING 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  

UNISNU JEPARA 

 

 

A.  Pendahuluan 

 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan merupakan salah satu 

fakultas di lingkungan UNISNU Jepara yang bertujuan 

mempersiapkan pendidik profesional. Salah satu ikhtiyar untuk 

mewujudkan pendidikan yang profesional adalah membekali 

mahasiswa dengan seperangkat ilmu maupun pengalaman baik 

yang bersifat teoritis maupun praktis. Pengalaman teoritis telah 

diberikan melalui sistem perkuliahan dalam berbagai mata kuliah, 

sedangkan pengalaman praktis diberikan melalui program praktik 

lapangan. 

Dalam praktik pembelajaran sering dijumpai sejumlah 

kelemahan dalam program pendidikan guru yang konvensional, 

misalnya pengajaran lebih ditekankan pada menjelaskan dari pada 

berbuat, keterampilan mengajar yang sedang dilaksanakan adalah 
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ketrampilan yang bersifat umum, tidak adanya model-model 

pengajaran yang efektif dan tidak adanya feedback. Oleh karena itu, 

untuk memberikan keterampilan mengajar yang khusus dan untuk 

memberikan kesempatan mempraktikkan ketrampilan mengajar, 

maka microteaching merupakan model yang tepat. Program ini 

juga sekaligus memberikan pengalaman mahasiswa sebelum 

praktik di lapangan. 

Simulasi Microteaching merupakan salah satu rangkaian 

pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan yang dimaksudkan untuk menyiapkan 

mahasiswa praktikan agar memiliki keterampilan mengajar dan 

memiliki kemampuan mengelola kelas dalam skala mikro. 

 

B.  Microteaching 

1. Pengertian Simulasi Microteaching 

a. Real mengajar dalam ruang kelas dan waktu yang 

disederhanakan 

b. Praktik pengajaran utuh dalam kelompok kecil (jumlah 

siswa, tujuan, materi latihan, serta penerapan ketrampilan). 

c. Latihan dasar ketrampilan mengajar yang direncanakan 

sebagai mengajar real yang disederhanakan, antara 10 – 20 

orang, dengan waktu +10 menit, dimonitor melalui video 
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cassette atau film dan atau manual di dalam kelas 

 

2.  Tujuan Simulasi Microteaching 

Secara umum tujuan dari microteaching ini adalah untuk 

meningkatkan pengalaman praktis, (pengalaman mengajar) 

mahasiswa sebelum melaksanakan praktik pengalaman 

lapangan di sekolah mitra, sehingga mahasiswa memiliki 

kesiapan baik teoritis, praktis dan mental psikologis. 

 

C.  Prinsip Simulasi Microteaching 

1. Berorientasi pada training, mengacu pada skill untuk 

penyempurnaan tugas-tugas mengajar 

2. Pengembangan ketrampilan dasar mengajar 

3. Umpan balik (dari penguji) 

 

D.  Prosedur dan Persiapan Simulasi Microteaching 

1. Simulasi Microteaching dilaksanakan dengan sistem peer group 

atau peer teaching artinya mengajar temannya sendiri. 

2. Pengajaran micro dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, 

yaitu : 

 Tahap Kognitif 

 Tahap Latihan 
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 Tahap Balikan 

3. Adapun siklus pengajaran micro adalah sebagai berikut 

a. Pengenalan tentang Microteaching 

b. Penyajian model dan diskusi 

c. Perencanaan/Persiapan Microteaching 

d. Praktik Microteaching 

e. Observasi/Perekaman 

f. Diskusi/Umpan Balik 

g. Perencanaan/Persiapan Ulang 

h. Praktik "reteach" 

i. Observasi/Perekaman Ulang 

j. Diskusi/Umpan Balik Ulang 

4. Teknik Pelaksanaan Simulasi Microteaching sebagai berikut : 

a. Mahasiswa terlebih dahulu memilih satu unit rencana 

pelajaran micro (memilih satu materi yang akan 

dipraktikkan) 

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

c. Pelaksanaan Microteaching, terdiri dari: (1) Praktikkan (yang 

akan tampil sebagai guru dan sekaligus sebagai murid), (2) 

Penguji. 

d. Praktik Latihan Mengajar, terdiri dari ketrampilan : 

 Membuka & menutup 
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 Menjelaskan 

 Mengadakan variasi 

 Bertanya 

 Memberi penguatan 

 Mengelola kelas 

 Membimbing diskusi kelompok kecil 

 Mengajar kelompok kecil & perorangan 

e. Setiap praktikkan tampil dengan durasi waktu +10 menit 

f. Setelah praktikkan tampil, kemudian diadakan diskusi dan 

evaluasi bersama penguji. 

5. Penguji : 

a. Mengevaluasi secara langsung kekurangan & kelemahan 

dalam latihan praktik; 

b. Memberikan saran-saran perbaikan praktik mengajar; 

 

E.  Evaluasi Simulasi Microteaching 

1. Prosedur untuk melakukan evaluasi adalah sebagai berikut 

 Pemutaran rekaman microteaching 

 Ungkapan perasaan atau kesan dari guru (praktikan) 

 Penyampaian, hasil pengamatan oleh observer (pengamat) 

 Tanggapan atau kesan dari siswa (yang bertugas sebagai 

siswa) 
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 Diskusi 

 Penyimpulan dari penguji 

2. Evaluasi berbentuk tes kinerja, dengan menggunakan instrumen 

observasi berupa lembar penilaian pelaksanaan pembelajaran 

dan dinilai oleh penguji yang memiliki keahlian yang relevan 

dan kompeten. 

 

 

F.  Penutup 

Demikian pedoman umum pelaksanaan simulasi 

microteaching Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara. 

Semoga bermanfaat. 

 

Jepara,    Juli 2020 

Dekan, 

 

 

Drs. H. Mahalli, M.Pd. 

 

 



 9 

DESKRIPSI RAMBU-RAMBU PENILAIAN PRAKTIK MICROTEACHING 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNISNU JEPARA 

 

Petunjuk: 

Amatilah praktek mengajar mahasiswa berdasarkan aspek yang 

sudah ditentukan dalam tabel. Berilah nilai dengan melingkari nilai 

yang sudah disediakan dengan mempertimbangkan kriteria dibawah 

ini: 

Skor 1 = Kurang Baik 

Skor 2 = Cukup Baik 

Skor 3 = Baik 

Skor 4 = Sangat Baik 

 

No Aspek Nilai 

1 Rencana Kegiatan Pembelajaran 

1) Kesesuaian format RPP (KI, KD, Tujuan, 

Materi, Kegiatan, Evaluasi 

pembelajaran dirumuskan dengan 

jelas) 

 

1    2    3    4 

 

2 Kegiatan Pembuka 

1) Melakukan kegiatan apersepsi dan 

memotivasi/membangkitkan perhatian 

siswa 

2) Menyampaikan rencana kegiatan dan 

kompetensi yang akan dicapai 

 

1    2    3    4 

 

 

 

1    2    3    4 

3 Kegiatan Inti 

1) Menggunakan bahasa lisan secara jelas 

dan lancar dalam meyampaikan materi 

pembelajaran  

2) Menggunakan media/strategi/teknik 

pembelajaran yang tepat 

3) Mengelola kelas dengan baik dan 

 

1    2    3    4 

 

 

 

1    2    3    4 
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No Aspek Nilai 

mengatasi permasalahan pembelajaran 

siswa di dalam kelas (manajemen 

kelas) 

4) Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran 

5) Bertanya dan merespon peserta didik 

dengan dengan baik dan jelas 

 

 

1    2    3    4 

 

 

 

1    2    3    4 

 

1    2    3    4 

4 Kegiatan Penutup 

1) Memberikan rangkuman/simpulan dan 

merefleksikan pembelajaran 

2) Melakukan evaluasi/pemberian tugas 

yang sesuai KD 

 

1    2    3    4 

 

 

1    2    3    4 

 

 SKOR YANG DIPEROLEH =  

 
 
 

Catatan/Feedback/Masukan dari Penguji 

(Berikan uraian tentang penampilan mahasiswa dalam simulasi) 
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Tatacara Penilaian: 

Nilai Microteaching = Nilai=             x 100   

 

 

Jepara, .................................. 

Penguji, 

 

 

(..............................................) 
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