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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK 

1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S6) 

2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9) 

3. Menguasai, filosofi pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran biologi di 

sekolah (P2) 

4. Mampu merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran biologi menggunakan berbagai pendekatan 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan perkembangan peserta didik (P5) 

5. Mampu menerapkan konsep biologi dan teknologi kependidikan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK untuk membuat 

produk-produk pembelajaran dalam mendukung terselenggaranya pembelajaran biologi (P6) 

6. Menguasai teori dan prinsip perencanaan, pengelolaan, dan keterampilan dalam pelaksanaan dan pengembangan evaluasi 

pembelajaran biologi (P7) 



7. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 

(KU1) 

8. mampu mengkaji dan mengembangkan berbagai metode pembelajaran secara inovatif dan teruji (KK2) 

9. Mampu melakukan pendampingan terhadap siswa dalam konteks pembelajaran (KK4) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu menjelaskan pengertian dan langkah-langkah tentang observasi dan pembelajaran mikro 
2. Mampu menjelaskan teori keterampilan dasar bertanya dan keterampilan memberikan penguatan 
3. Mampu menjelaskan keterampilan dasar melakukan variasi dan keterampilan menjelaskan 
4. Mampu menjelaskan teori dasar membuka dan menutup serta keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 
5. Mampu menjelaskan teori dasar mengelola kelas dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan 
6. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar bertanya, memberi penguatan, dan melakukan variasi 
7. Mampu mendemonstrasikan keterampilan keterampilan dasar menjelaskan 
8. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar membuka dan menutup 
9. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil 
10. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar mengelola kelas 
11. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perseorangan 
12. Mampu menyusun RPP 
13. Mampu mendemonstrasikan kegiatan belajar mengajar secara utuh   

Deskripsi Singkat 

MK 

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengalaman pada mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun. Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri 

dan meningkatkan keterampilan dalam menggunakan serangkaian keterampilan dalam pembelajaran dan berlatih untuk 

memberikan umpan balik. 

Bahan Kajian 

/Materi 

Pembelajaran 

1. Pengertian dan langkah-langkah tentang observasi dan pembelajaran mikro 

2. Teori keterampilan dasar bertanya dan keterampilan memberikan penguatan 

3. Keterampilan dasar melakukan variasi dan keterampilan menjelaskan 

4. Teori dasar membuka dan menutup serta keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

5. Teori dasar mengelola kelas dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan 

6. Keterampilan dasar bertanya, memberi penguatan, dan melakukan variasi 

7. Keterampilan dasar menjelaskan 



8. Keterampilan dasar membuka dan menutup 

9. Keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil 

10. Keterampilan dasar mengelola kelas 

11. Keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perseorangan 

12. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

13. Kegiatan belajar mengajar secara utuh   

Daftar Referensi 1. Sukirman, D. (2012). Pembelajaran Microteaching. Jakarta: Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 
2. Helmiati. (2013). Microteaching Melatih Keterampilan Dasar Mengajar. Yogyakarta: Aswaja Pressindo 
3.  

Dosen Pengampu Nur Lina Safitri, M.Pd. 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 

   - 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalama

n Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 

Referens

i Bentuk & 

Kriteria 

Indikator 

Penilaian 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1  Menjelaskan 

materi dan 

tugas yang 

akan 

dikerjakan 

selama satu 

semester dan 

wawasan 

tentang 

microteaching 

1.1 Penjelasa

n RPS 

1.2 Kontrak 

Kuliah 

1.3 Pengantar 

Microteac

hing 

1.4 Menjelas

kan 

pengertia

n, 

landasan 

pemikiran

, tujuan, 

sasaran, 

dan 

fungsi 

pengajara

n mikro 

Kontrak 

kuliah 

dan 

Pebjelasa

n 

mengenai 

ruang 

lingkup 

materi 

secara 

singkat 

serta 

penugasa

n 

Pengantar 

microteac

hing 

1. Diskusi 

2. Tanya 

jawab 

 

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelas 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

penerjemaha

n tugas 

Pengantar 

microteachi

ng 

 

Tepat 

menjelaskan 

ruang 

lingkup 

microteachin

g dan 

penugasan 

 

10%  

2 Menjelaskan 

pengertian dan 

langkah-

langkah 

2.1 

Menjelaskan 

pengertian 

observasi 

pengertia

n 

observasi 

1. Presentasi 

kelompok 

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

Tepat dalam 

menguraikan  

5%  



tentang 

observasi dan 

pembelajaran 

mikro 

2.2Menjelask

an hakikat, 

karakteristik, 

dan prosedur 

pembelajaran 

mikro 

hakikat, 

karakteris

tik, dan 

prosedur 

pembelaja

ran mikro 

2. Tanya 

jawab 

3. Model: 

STAD 

dengan 

metode 

kancing 

warna 

4. Tugas: 

Membuat 

Resume 

dan PPT 

 

 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

pengertian, 

pengertian 

observasi 

hakikat, 

karakteristik 

dan prosedur 

pembelajaran 

mikro 

3 Menjelaskan 

teori 

keterampilan 

dasar bertanya 

dan 

keterampilan 

memberikan 

penguatan 

3.1 

Menjelaskan 

hakikat 

keterampilan 

dasar 

bertanya dan 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

3.2Menjelask

an hakikat 

hakikat 

keterampi

lan dasar 

bertanya 

dan 

menjelask

an dalam 

pembelaja

ran 

hakikat 

keterampi

1. Presentasi 

kelompok 

2. Tanya 

jawab 

3. Model: 

STAD 

dengan 

metode 

kancing 

warna 

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Ketepatan 

dalam  

menjelaskan 

hakikat 

keterampilan 

dasar 

bertanya dan 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

5%  



keterampilan 

dasar 

memberikan 

penguatan 

dan 

keterampilan 

menjelaskan 

dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

lan dasar 

memberik

an 

penguatan 

dan 

keterampi

lan 

menjelask

an dalam 

kegiatan 

pembelaja

ran 

4. Tugas: 

Membuat 

Resume 

dan PPT 

 

 

menjelaskan 

hakikat 

keterampilan 

dasar 

memberikan 

penguatan 

dan 

keterampilan 

menjelaskan 

dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

4 Menjelaskan 

keterampilan 

dasar 

melakukan 

variasi dan 

keterampilan 

menjelaskan 

4.1 

Menjelaskan 

hakikat 

keterampilan 

dasar 

melakukan 

variasi serta 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

4.2Menjelask

an hakikat 

keterampilan 

dasar 

menjelaskan 

serta 

menjelaskann

hakikat 

keterampi

lan dasar 

melakuka

n variasi 

serta 

menjelask

an dalam 

pembelaja

ran 

hakikat 

keterampi

lan dasar 

menjelask

an serta 

menjelask

annya 

1. Presentasi 

kelompok 

2. Tanya 

jawab 

3. Model: 

STAD 

dengan 

metode 

kancing 

warna 

4. Tugas: 

Membuat 

Resume 

dan PPT 

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Tepat dalam 

menjelaskan  

hakikat 

keterampilan 

dasar 

melakukan 

variasi serta 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

Menjelaskan 

hakikat 

keterampilan 

dasar 

menjelaskan 

serta 

menjelaskann

5%  



ya dama 

pembelajaran 

dama 

pembelaja

ran 

 

 ya dama 

pembelajaran 

 

 

5 Menjelaskan 

teori dasar 

membuka dan 

menutup serta 

keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

5.1 

Menjelaskan 

hakikat 

keterampilan 

dasar 

membuka 

dan menutup 

serta 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

5.2Menjelask

an hakikat 

keterampilan 

dasar 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil serta 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

hakikat 

keterampi

lan dasar 

membuka 

dan 

menutup 

serta 

menjelask

an dalam 

pembelaja

ran 

hakikat 

keterampi

lan dasar 

membimb

ing 

diskusi 

kelompok 

kecil serta 

menjelask

an dalam 

pembelaja

ran 

1. Presentasi 

kelompok 

2. Tanya 

jawab 

3. Model: 

STAD 

dengan 

metode 

kancing 

warna 

4. Tugas: 

Membu

at 

Resume 

dan PPT 

 

 

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Tepat dalam  

menjelaskan 

hakikat 

keterampilan 

dasar 

membuka 

dan menutup 

serta 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

menjelaskan 

hakikat 

keterampilan 

dasar 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil serta 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

5%  



6 Menjelaskan 

teori dasar 

mengelola 

kelas dan 

keterampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perseorangan 

6.1Menjelask

an hakikat 

keterampilan 

dasar 

mengelola 

kelas dan 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

6.2Menjelask

an hakikat 

keterampilan 

dasar 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perseorangan 

serta 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

 

hakikat 

keterampi

lan dasar 

mengelola 

kelas dan 

menjelask

an dalam 

pembelaja

ran 

hakikat 

keterampi

lan dasar 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perseoran

gan serta 

menjelask

an dalam 

pembelaja

ran 

 

1. Presentasi 

kelompok 

2. Tanya 

jawab 

3. Model: 

STAD 

dengan 

metode 

kancing 

warna 

4. Tugas: 

Membuat 

Resume 

dan PPT 

 

 

Diskusi dan 

tanya jawab 

 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Tepat dalam  

menjelaskan 

hakikat 

keterampilan 

dasar 

mengelola 

kelas dan 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

menjelaskan 

hakikat 

keterampilan 

dasar 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perseorangan 

serta 

menjelaskan 

dalam 

pembelajaran 

 

5%  

7 Mendemonstra

sikan 

keterampilan 

dasar bertanya, 

memberi 

7.1Mendemo

nstrasikan 

keterampilan 

dasar 

bertanya 

keterampi

lan dasar 

bertanya 

keterampi

lan 

1. Presentasi 

kelompok 

2. Tanya 

jawab 

Diskusi dan 

tanya jawab 

 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Tepat dalam 

mendemonstr

asikan 

keterampilan 

  



penguatan, dan 

melakukan 

variasi 

7.2Mendemo

nstrasikan 

keterampilan 

memberi 

penguatan 

7.3Mendemo

nstrasikan 

keterampilan 

melakukan 

variasi 

memberi 

penguatan 

keterampi

lan 

melakuka

n variasi 

3. Model: 

STAD 

dengan 

metode 

kancing 

warna 

4. Tugas: 

Membuat 

Resume 

dan PPT 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

dasar 

bertanya 

mendemonstr

asikan 

keterampilan 

memberi 

penguatan 

mendemonstr

asikan 

keterampilan 

melakukan 

variasi  

8 Mendemonst

rasikan 

keterampilan 

keterampilan 

dasar 

menjelaskan 

13.1 Mende

monstrasika

n 

keterampila

n dasar 

menjelaska

n 

keterampi

lan dasar 

menjelask

an  

1. Presentas

i 

kelompo

k 

2. Tanya 

jawab 

3. Model: 

STAD 

dengan 

metode 

kancing 

warna 

4. Tugas: 

Membua

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Tepat  

mendemonstr

asikan 

keterampilan 

dasar 

menjelaskan 

5%  



t Resume 

dan PPT 

 

9 Mendemonst

rasikan 

keterampilan 

dasar 

membuka 

dan menutup 

 

10.1 Dapat 

mendemonstras

ikan 

keterampilan 

dasar membuka 

dan menutup 

 

keterampi

lan dasar 

membuka 

dan 

menutup 

1. Presentas

i 

kelompo

k 

2. Tanya 

jawab 

3. Model: 

STAD 

dengan 

metode 

kancing 

warna 

4. Tugas: 

Membua

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Tepat dalam  

mendemonstr

asikan 

keterampilan 

dasar 

membuka 

dan menutup 

5%  



t 

rancanga

n yang 

mengga

mbarkan 

keteramp

ilan yang 

di 

demonstr

asikan 

 

10 Mendemonst

rasikan 

keterampilan 

dasar 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

11.1  

Dapat 

mendemonstras

ikan 

keterampilan 

dasar 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

 

keterampi

lan dasar 

membimb

ing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

1. Presentas

i 

kelompo

k 

2. Tanya 

jawab 

3. Model: 

STAD 

dengan 

metode 

kancing 

warna 

5. Tugas:  

Membua

t 

rancanga

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Tepat dalam  

mendemonstr

asikan 

keterampilan 

dasar 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

5%  



n yang 

mengga

mbarkan 

keteramp

ilan yang 

di 

demonstr

asikan 

 

11 Mendemonst

rasikan 

keterampilan 

dasar 

mengelola 

kelas  

12.1Dapat 

mendemosntras

ikan 

keterampilan 

dasar 

mengelola kelas 

keterampi

lan dasar 

mengelol

a kelas 

1. Diskusi 

kelompo

k dan 

Tanya 

jawab 

2. Tugas:  

Membua

t 

rancanga

n yang 

mengga

mbarkan 

keteramp

ilan yang 

di 

demonstr

asikan 

 

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Mendemosntr

asikan 

keterampilan 

dasar 

mengelola 

kelas 

5%  



12 Mendemonst

rasikan 

keterampilan 

dasar 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perseorangan 

13.1 Dapat 

mendemonstras

ikan 

keterampilan 

dasar mengajar 

kelompok kecil 

dan 

perseorangan 

keterampi

lan dasar 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perseoran

gan 

1. Tanya 

jawab 

2. Tugas:  

Membua

t 

rancanga

n yang 

mengga

mbarkan 

keteramp

ilan yang 

di 

demonstr

asikan  

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Tepat dalam  

mendemonstr

asikan 

keterampilan 

dasar 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perseorangan 

10%  

13 Menyusun 

RPP 

14.1Dapat 

menyusun RPP 

Menyusu

n RPP 

1.Tanya 

jawab 

2.Tugas:  

Membuat 

rancangan 

yang 

menggamba

rkan 

keterampila

n yang di 

demonstrasi

kan 

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Tepat dalam 

menyusun 

RPP 

  



14 Mendemonst

rasikan 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

secara utuh   

15.1  Dapat 

mendemonstras

ikan kegiatan 

belajar 

mengajar dan 

menerapkan 

keterampilan 

yang sudah di 

demonstrasikan 

sebelumnya  

 

Mendemo

nstrasikan 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

secara 

utuh   

1. Tanya 

jawab 

2. Penugasa

n: RPP 

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Tepat dalam  

mendemonstr

asikan 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

secara utuh 

15%  

15 Mendemonst

rasikan 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

secara utuh   

15.1   Dapat 

mendemonstras

ikan kegiatan 

belajar 

mengajar dan 

menerapkan 

keterampilan 

yang sudah di 

demonstrasikan 

sebelumnya 

Mendemo

nstrasikan 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

secara 

utuh   

1. Tanya 

jawab 

2. Tugas: 

RPP 

 

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

Tepat dalam 

mendemonstr

asikan 

kegiatan 

belajar 

mengajar   

15% Buku 

Panduan 

Kurikulu

m KTSP 

dan 

Kurikulu

m 2013 

16 Mendemonst

rasikan 

kegiatan 

belajar 

16.1   Dapat 

mendemonstras

ikan kegiatan 

belajar 

mengajar dan 

menerapkan 

Mendemo

nstrasikan 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

3. Tanya 

jawab 

4. Tugas: 

RPP 

Diskusi dan 

tanya jawab 

TM 

(2x(2x50”

) 

Bentuk: 

Diskusi 

Kelompok 

 

Tepat dalam 

mendemonstr

asikan 

kegiatan 

15% Buku 

Panduan 

Kurikulu

m KTSP 

dan 



 

mengajar 

secara utuh   

keterampilan 

yang sudah di 

demonstrasikan 

sebelumnya 

secara 

utuh   

5.  Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 

belajar 

mengajar   

Kurikulu

m 2013 



KONTRAK PERKULIAHAN 

A. Identitas Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah : Microteaching 

Kode Mata Kuliah : 043T0024 

Bobot (SKS)  : 3 sks 

Semester  : VI (Genap) 

Matakuliah Prasyarat : - 

Jumlah Pertemuan : 15 kali pertemuan 

B. CPL-Prodi yang Dibebankan pada Mata Kuliah 

1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan (S6) 

2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri (S9) 

3. Menguasai, filosofi pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran untuk 

melaksanakan pembelajaran biologi di sekolah (P2) 

4. Mampu merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran 

biologi menggunakan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi sesuai dengan perkembangan peserta didik (P5) 

5. Menguasai teori dan prinsip perencanaan, pengelolaan, dan keterampilan dalam 

pelaksanaan dan pengembangan evaluasi pembelajaran biologi (P7) 

6. mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran kurikuler, 

kokurikuler, dan ekstrakulikuler, dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis iptek dan 

berwawasan kearifan lokal sesuai standar proses dan mutu (KK1) 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu menjelaskan pengertian dan langkah-langkah tentang observasi dan 

pembelajaran mikro 

2. Mampu menjelaskan teori keterampilan dasar bertanya dan keterampilan memberikan 

penguatan 

3. Mampu menjelaskan keterampilan dasar melakukan variasi dan keterampilan 

menjelaskan 

4. Mampu menjelaskan teori dasar membuka dan menutup serta keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil 

5. Mampu menjelaskan teori dasar mengelola kelas dan keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perseorangan 

6. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar bertanya, memberi penguatan, dan 

melakukan variasi 

7. Mampu mendemonstrasikan keterampilan keterampilan dasar menjelaskan 



8. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar membuka dan menutup 

9. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil 

10. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar mengelola kelas 

11. Mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan 

perseorangan 

12. Mampu menyusun RPP 

13. Mampu mendemonstrasikan kegiatan belajar mengajar secara utuh   

D. Rencana Perkuliahan 

Pertemuan 

Ke 
CPMK Bahan Kajian 

Metode & 

Penugasan 

1  Menjelaskan materi dan 

tugas yang akan dikerjakan 

selama satu semester dan 

wawasan tentang 

microteaching 

1.Kontrak kuliah dan 

Penjelasan mengenai 

ruang lingkup materi 

secara singkat serta 

penugasan 

2.Pengantar 

microteaching 

Ceramah 

Tanya jawab 

Penjelasan RPS  

2 Menjelaskan pengertian 

dan langkah-langkah 

tentang observasi dan 

pembelajaran mikro 

1.pengertian 

observasi 

2.hakikat, 

karakteristik, dan 

prosedur 

pembelajaran mikro 

Presentasi 

kelompok 

Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

Resume dan PPT 

 

 

 

3 Menjelaskan teori 

keterampilan dasar 

bertanya dan keterampilan 

memberikan penguatan 

1.hakikat 

keterampilan dasar 

bertanya dan 

menjelaskan dalam 

pembelajaran 

2.hakikat 

keterampilan dasar 

memberikan 

penguatan dan 

keterampilan 

menjelaskan dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

Presentasi 

kelompok 

Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

Resume dan PPT 

 

 

4 Menjelaskan keterampilan 

dasar melakukan variasi 

dan keterampilan 

menjelaskan 

1.hakikat 

keterampilan dasar 

melakukan variasi 

serta menjelaskan 

dalam pembelajaran 

Presentasi 

kelompok 

Tanya jawab 



2.hakikat 

keterampilan dasar 

menjelaskan serta 

menjelaskannya dama 

pembelajaran 

Tugas: Membuat 

Resume dan PPT 

 

5 Menjelaskan teori dasar 

membuka dan menutup 

serta keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

1.hakikat 

keterampilan dasar 

membuka dan 

menutup serta 

menjelaskan dalam 

pembelajaran 

2.hakikat 

keterampilan dasar 

membimbing diskusi 

kelompok kecil serta 

menjelaskan dalam 

pembelajaran 

Presentasi 

kelompok 

Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

Resume dan PPT 

 

 

6 Menjelaskan teori dasar 

mengelola kelas dan 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perseorangan 

1.hakikat 

keterampilan dasar 

mengelola kelas dan 

menjelaskan dalam 

pembelajaran 

2.hakikat 

keterampilan dasar 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perseorangan serta 

menjelaskan dalam 

pembelajaran 

Presentasi 

kelompok 

Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

Resume dan PPT 

 

7 Mendemonstrasikan 

keterampilan dasar 

bertanya, memberi 

penguatan, dan melakukan 

variasi 

1.keterampilan dasar 

bertanya 

keterampilan 

memberi penguatan 

2.keterampilan 

melakukan variasi 

Presentasi 

kelompok 

Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

rancangan 

kegiatan yang 

akan di 

demonstrasikan 

 

8 Mendemonstrasikan 

keterampilan keterampilan 

dasar menjelaskan 

1.keterampilan dasar 

menjelaskan  

Presentasi 

kelompok 

Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

rancangan 

kegiatan yang 



akan di 

demonstrasikan 

9 Mendemonstrasikan 

keterampilan dasar 

membuka dan menutup 
 

1.keterampilan dasar 

membuka dan 

menutup 

Presentasi 

kelompok 

Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

rancangan 

kegiatan yang 

akan di 

demonstrasikan 

10 Mendemonstrasikan 

keterampilan dasar 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

1.keterampilan dasar 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

Presentasi 

kelompok 

Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

rancangan 

kegiatan yang 

akan di 

demonstrasikan 

 

11 Mendemonstrasikan 

keterampilan dasar 

mengelola kelas  

1.keterampilan dasar 

mengelola kelas 

Diskusi kelompok 

dan Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

rancangan 

kegiatan yang 

akan di 

demonstrasikan 

 

12 Mendemonstrasikan 

keterampilan dasar 

mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan 

1.keterampilan dasar 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perseorangan 

Diskusi kelompok 

dan Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

rancangan 

kegiatan yang 

akan di 

demonstrasikan 

 

13 Menyusun RPP 1.Menyusun RPP Diskusi kelompok 

dan Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

rancangan 



kegiatan yang 

akan di 

demonstrasikan  

14 Mendemonstrasikan 

kegiatan belajar mengajar 

secara utuh   

1.Mendemonstrasikan 

kegiatan belajar 

mengajar secara utuh   

Tanya jawab 

Tugas: Membuat 

rancangan 

kegiatan yang 

akan di 

demonstrasikan  

15 Mendemonstrasikan 

kegiatan belajar mengajar 

secara utuh   

1.Mendemonstrasikan 

kegiatan belajar 

mengajar secara utuh   

Membuat 
rancangan 
kegiatan yang 
akan di 
demonstrasikan 

16 Mendemonstrasikan 

kegiatan belajar mengajar 

secara utuh   

1.Mendemonstrasikan 

kegiatan belajar 

mengajar secara utuh   

Membuat 
rancangan 
kegiatan yang 
akan di 
demonstrasikan 

 

E. Bentuk Tugas: 

Bentuk Pengerjaan Jenis Sistematika 

Individu Resume Resume berisi ringkasan 

materi pada setiap 

pertemuan. Resume boleh 

dibuat dalam bentuk uraian, 

poin-poin maupun peta 

konsep. Selanjutnya resume 

dipresentasikan di depan 

kelas. 

PPT PPT dibuat oleh mahasiswa 

sebagai bahan untuk 

melakukan presentasi dalam 

upaya menjelaskan materi 

pada anggota kelas yang lain. 

Dalam kegiatan presentasi 

individu akan dibagikan 

kancing warna, yang 

diantaranya berwarna: 

Merah: bertugas sebagai 

penanya 



Kuning : Bertugas sebagai 

penyanggah 

Hijau : betugas sebagai orang 

yang membantu menjawab 

pertanyaan 

Putih: Bertugas melengkapi 

jawaban presenter 

Kelompok Telaah Kurikulum Setiap kelompok mencari 

kurikulum tingkat SMA pada 

kelas X, XI dan XII yang 

menggunakan kurikulum 

KTSP, Kurikulum 2013 dan 

Kurikulum 2013 revisi 

Hasil telaah kurikulum Setiap kelompok menyusun 

makalah atau tulisan yang 

menggambarkan hasil telaah 

kurikulum yang telah 

dilaksanakan pada pertemuan 

13 sampai 15 

 

 


