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Abstract 

 
This research is conducted to describe the importance of microteaching to 

prepare the future teacher trainees to teach in school. The main subjects in this 
research are the head of germany departement of education, advisor, and students 
of germany departement of education. The data gathering was conducted by deep 
interview, observation, and documentation. The data were analyzed qualitatively 
with data on site analysis for description, which started with build disply, entry 
data, data analysis, and data verification. The research results showed the 
teaching activities in micro teaching ran well. Teachers used the lesson plan as a 
guideline in teaching, including in implementing teaching methods and 
approaches which are suitable with the teaching goals and the students 
characteristics; the learning activities in micro teaching ran smoothly. In 
learning, students carred out activities such as asking, listening, reading, writing, 
discussing, playing, redemonstrating and reflecting lessons; the learning 
interactions in micro teaching is effective, it can be seen from the interaction 
between teachers with students, students with students, and teachers with the 
advisor; the hardware and software structuring in micro teaching were well 
implemented.  
 
Keywords: micro teaching, activity, interaction, materials 
 
 

Pendahuluan 

Dalam rangka meningkatkan mutu lulusannya, sebuah lembaga pendidikan 

keguruan terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa calon 

guru agar dapat menjawab tuntutan pendidikan di era global. Salah satu bentuk 

usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan keguruan adalah dengan 

menyelenggarakan praktek pembelajaran mikro atau micro teaching. 
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Pengembangan micro teaching tersebut bertujuan untuk memperdalam 

penguasaan kompetensi yang dimiliki mahasiswa calon guru agar nantinya ketika 

menjadi guru mereka mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai 

seorang guru. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, hampir di 

setiap lembaga pendidikan keguruan menyelenggarakan micro teaching atau 

pengajaran mikro. Micro teaching merupakan salah satu proses dalam rangka 

menyeimbangkan penguasan materi ajar dan kemampuan mengajar mahasiswa 

calon guru, berupa kegiatan praktik mengajar, yang tujuannya untuk 

memantapkan penguasaan materi ajar sekaligus membekali mahasiswa calon guru 

agar mempunyai kemampuan mengajar yang baik sesuai dengan tuntutan profesi 

sebagai guru.  

Micro teaching merupakan metode pembelajaran yang dilaksanakan atas 

dasar performa yang tekniknya dilakukan dengan cara melatihkan komponen-

komponen kompetensi dasar mengajar/teaching skill dalam proses pembelajaran 

yang disederhanakan baik kompetensi mengajar, penguasaan materi, pengelolaan 

peserta didik, maupun pengelolaan waktu. Pembelajaran mikro diarahkan dalam 

rangka pembentukan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran seperti yang 

termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2005. Pembelajaran mikro juga diarahkan 

untuk pembentukan kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, di mana dalam Bab VI pasal 3 

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

kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial. 
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Dengan mengikuti kegiatan micro teaching mahasiswa calon guru akan  

lebih siap menjadi guru yang profesional. Disinilah pentingnya dilaksanakan 

kegiatan micro teaching bagi mahasiswa calon guru. Selain sebagai salah satu 

metode bagi mahasiswa calon guru untuk dapat menimba ilmu dari mahasiswa 

lain, juga untuk melatih kemampuan atau bakat mengajar masing-masing 

mahasiswa. Mengingat tingginya pengaruh micro teaching terhadap kemampuan 

mengajar mahasiswa calon guru dan pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan di 

masa yang akan datang, maka lembaga pendidikan keguruan perlu meningkatkan 

kualitas mahasiswanya melalui pendekatan yang relefan dengan tugas-tugas 

profesionalnya dan mengelola kegiatan micro teaching dengan lebih baik lagi, 

sehingga lembaga tersebut bisa menghasilkan output yang memenuhi persyaratan 

kualitatif, kuantitatif, dan relevansinya. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan micro teaching selama ini masih terdapat 

kelemahan pada aktivitas mengajar yang dilakukan oleh pengajar. Pengejar lebih 

sering menerangkan materi dengan menggunakan pendekatan deduktif, sehingga 

pengajar lebih aktif untuk menjadikan siswa yang diajar memahami materi. 

Kemudian pengajar juga lebih sering menerapkan metode ceramah dalam belajar, 

metode ini menjadikan siswa merasa bosan dan kurang antusias dalam belajar 

yang pada akhirnya siswa tidak memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya 

pemanfaatan media pembelajaran yang konvensional masih mewarnai 

pelaksanaan praktek mengajar dalam micro teaching. Kelemahan-kelemahan 

tersebut memerlukan upaya pemecahan serius agar mutu pembelajaran mikro 
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lebih sesuai dengan karakeristik dan kebutuhan siswa sehingga pengalaman 

mengajar mahasiswa calon guru dapat meningkat. 

Pada konteks penelitian ini, kelemahan-kelemahan praktik micro teaching 

yang konvensional tersebut teknis pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan dan karakteristik siswa. Teknis pelaksanaan yang konvensional dalam 

micro teaching perlu dikembangkan ke teknis yang kontemporer, sehingga belajar 

tidak berpusat pada guru, melainkan siswa yang lebih aktif dalam belajar. 

Pemanfaatan media pembelajaran modern juga perlu dilatihkan dalam micro 

teaching. Upaya tersebut dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi 

komunikasi sebagai media dalam praktek micro teaching . Selain itu, penerapan 

model belajar yang variatif dan pendekatan belajar induktif juga perlu 

dilaksanakan dalam micro teaching. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan belajar 

mengajar dalam micro teaching tidak membosankan. Dengan kegiatan teknis ini 

diharapkan situasi pembelajaran menjadi wajar seperti halnya di sekolah dan 

mampu mendorong praktikan untuk mempersiapkan diri lebih serius dan mantap.  

Berdasarkan uraian di atas, studi yang dilakukan bertujuan untuk (1) 

mendeskripsikan bagaimana karakteristik aktivitas mengajar dalam micro 

teaching, (2) mendeskripsikan bagaimana karakteristik aktivitas belajar dalam 

micro teaching, (3) mendeskripsikan bagaimana karakteristik interaksi 

pembelajaran dalam micro teaching, (4) mendeskripsikan bagaimana karakteristik 

penataan bahan hardware dan software dalam micro teaching. 
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Metode Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif 

dengan desain etnografi. Dengan studi deskriptif diharapkan diperoleh berbagai 

informasi yang berhubungan dan mendukung pengelolaan micro teaching. 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY). Jumlah peserta micro teaching yang diteliti adalah 60 

mahasiswa yang terdiri dari 40 mahasiswa kelas sore dan 20 mahasiswa kelas 

pagi, yang keseluruhan memasuki semester enam.  

Untuk mengetahui karakteristik mengajar, belajar, interaksi pembelajaran 

dan penataan hardware dan sofrtware digunakan teknik wawancara mendalam, 

observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilaksanakan peneliti dengan 

mewawancarai pihak-pihak terkait seperti ketua jurusan, dosen pembimbing 

micro teaching, dan mahasiswa peserta micro teaching. Mahasiswa peserta micro 

teaching merupakan key person bagi peneliti dalam menggali informasi terkait 

dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga melaksanakan observasi yang 

dilakukan pada saat peserta micro teaching membuat perencanan, praktek 

mengajar, dan melakukan refleksi. Sedangkan dokumentasi yang diperlukan 

adalah foto kegiatan ketika mahasiswa calon guru praktek mengajar, dokumen 

yang dibawa praktikan ketika mengajar, dan lain sebagainya yang terkait dengan 

fokus penelitian. 

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu mengumpulkan 

data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.  Mengumpulkan 

data adalah mengelompokan data berdasarkan jenisnya. Tujuannya adalah agar 
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peneliti lebih mudah dalam mereduksi data. Reduksi data adalah kegiatan yang 

dilakukan peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan tujuan peneltian dan 

membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Penyajian data adalah 

langkah yang dilakukan peneliti agar sesuatu yang sedang terjadi akan dapat 

dipahami dan dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan sebagai cara untuk 

melakukan tindakan. Sedangkan penerikan kesimpulan adalah jawaban untuk 

tujuan penelitian yang dilakukan. Sebuah penelitian dapat dikatakan selesai jika 

kesimpulan yang dibangun sudah sesuai dengan harapan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Mahasiswa  sebagai subjek dalam proses perencanaan micro teaching 

dituntut untuk dapat menyusun berbagai program pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan, metode dan media yang akan digunakan. Selain itu, mahasiswa  juga 

dituntut untuk memahami kurikulum yang berlaku dan mampu menuangkannya 

kedalam perangkat administrasi pembelajaran berupa perencanaan program 

mengajar di sekolah.  

Perencanaan program mengajar merupakan langkah awal bagi mahasiswa 

dalam menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dalam micro teaching. 

Perencanaan yang baik dalam micro teaching akan menghasilkan proses kegiatan 

mengajar yang terencana, aktivitas belajar yang sesuai dengan harapan, dan 

interaksi edukatif yang mendukung perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu 

untuk menciptakan proses pembelajaran yang terarah maka perlu melakukan 

penataan yang baik terhadap sumber belajar dan materi yang akan diajarkan. 
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Karakteristik Aktivitas Mengajar dalam Micro Teaching di Jurusan 
Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY 

 
Mahasiswa  sebagai subjek dalam proses perencanaan micro teaching 

dituntut untuk dapat menyusun berbagai program pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan, metode dan media yang akan digunakan. Selain itu, mahasiswa  juga 

dituntut untuk memahami kurikulum yang berlaku dan mampu menuangkannya 

kedalam perangkat administrasi pembelajaran berupa perencanaan program 

mengajar di sekolah.  

Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan 

mahasiswa sebelum mereka melaksanakan praktek mengajar dalam micro 

teaching. Subur, M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah mikro memberikan 

komentar bahwa sebelum mahasiswa melaksanakan praktek mengajar, mereka 

menentukan materi, sumber, metode dan media, kemudian semua itu dituangkan 

ke dalam RPP. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, dapat diketahui bahwa aktivitas 

mengajar dalam micro teaching dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan 

persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap persiapan pengajar membuat 

RPP dan media pembelajaran serta melakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing masing-masing untuk mengetahui kelayakan RPP dan media yang 

dibuat. Pada tahap pelaksanaan pengajar melaksanakan aktivitas sesuai dengan 

RPP yang telah dibuat, sehingga apa yang dilakukan pengajar ketika mengajar 

sudah tertulis dalam RPP tersebut. Sedangkan pada tahap evaluasi, pengajar 

melakukan evaluasi pembelajaran dengan memberikan soal latihan, meminta 

siswa menjawab pertanyaan, dan memberikan tugas. Selain itu, pengajar juga 
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melakukan evaluasi atas kegiatan mengajar yang telah dilaksanakan dengan 

meminta kritik saran atau masukan kepada teman sejawat dan dosen pembimbing. 

Hasil penelitian yang dijelaskan di atas, diperkuat oleh hasil penelitian 

Lyn McDonald (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Effective Mentoring of 

Student Teachers: Attitudes, Characteristics and Practices of Successful Associate 

Teachers Within a New Zealand Context mengatakan bahwa ada hubungan yang 

kuat antara mahasiswa calon guru, asosiasi guru dan dosen dalam praktek 

mengajar. Selain itu, dengan melakukan praktek mengajar menjadikan mahasiswa 

calon guru atau anggota dari asosiasi guru mampu mengembangkan kemampuan 

mengajar dan memberikan pengaruh yang positif dalam peningkatan kualitas 

pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan praktek mengajar perlu dilaksanakan dan 

mendapatkan pendanaan untuk menyelenggarakannya sebagai salah satu cara 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Selain itu, penelitian lain yang juga memperkuat hasil temuan dalam 

penelitian ini yaitu Prince dan  Felder (2006) dalam penelitian yang berjudul 

Inductive Teaching and Learning Methods: Definitions, Comparisons, and 

Research Bases. Dalam penelitiannya Prince dan Felder mengatakan bahwa 

pendekatan induktif sangat tepat untuk diterapkan dalam micro teaching, karena 

dengan menerapkan pendekatan induktif dengan sendirinya menjadikan proses 

belajar yang lebih baik, siswa akan merasa puas dalam belajar, membiasakan 

siswa untuk lebih bertanggungjawab dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dijelaskan di atas, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan tentang aktivitas mengajar dalam micro teaching 
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yaitu 1) aktivitas mengajar yang dilakukan oleh pengajar harus sesuai dengan 

perencanaan mengajar yang tertulis dalam RPP dan selalu dilakukan evaluasi atas 

aktivitas mengajar yang dilaksanakan; 2) aktivitas mengajar yang terencana 

dengan baik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan; 3) 

pendekatan pembelajaran yang paling sesuai untuk diterapkan dalam micro 

teaching adalah pendekatan induktif, karena pendekatan ini dapat menjadikan 

siswa lebih aktif dan merasa puas dalam belajar. 

 
Karakteristik Aktivitas Belajar dalam Micro Teaching di Jurusan 
Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY 

 
Aktivitas belajar merupakan seluruh upaya yang dilakukan siswa secara 

sengaja dalam proses memperoleh perubahan perilaku melalui kegiatan fisik dan 

psikis yang telah dirumuskan untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan fisik bisa 

berupa tanya jawab antara siswa yang satu dengan yang lainnya, berdiskusi, 

bekerja kelompok, dan lainnya, sedangkan kegiatan psikis bisa berupa memahami 

materi, mengembangkan materi, beradaptasi, dan lainnya. Aktivitas belajar akan 

muncul tergantung dari metode yang digunakan pengajar dalam menyampaikan 

materi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa aktivitas belajar 

dalam micro teaching sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena dalam proses 

belajar mengajar sudah menggunakan metode yang beraneka ragam. Pengajar 

tidak hanya menggunakan metode ceramah, akan tetapi mereka sudah berusaha 

menggunakan metode yang lain dengan tujuan agar jalannya pembelajaran lebih 
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menarik dan tidak membosankan. Disinilah kompetensi pengajar diperlukan 

dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. 

Aktivitas bertanya di kelas micro teaching dilakukan siswa selama proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa diberi kesempatan bertanya oleh 

pengajar baik sebelum, saat kegiatan dan setelah KBM dilaksanakan. Aktifitas 

bertanya tersebut dapat membangkitkan semangat belajar dan menjadikan 

kegiatan belajar lebih terarah, sehingga proses belajar mengajar tidak keluar dari 

tujuan yang ingin dicapai dalam belajar. 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Oyinloye (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Primary School Teachers’ 

Perception Of Classroom Management And Its Influence On Pupils’ Activities. 

Dalam temuannya Oyinloye mengatakan bahwa pengelolaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelas berpengaruh pada aktivitas belajar siswa, 

sehingga semakin baik pengelolaan yang dilakukan oleh guru akan berdampak 

pada aktivitas belajar yang baik pula. Pengelolaan yang dimaksud meliputi 

penggunaan waktu belajar, media yang digunakan, sumber dan materi yang 

diajarkan, dan aktivitas belajar yang dilakuka oleh siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, di atas dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar dalam micro teaching dapat terjadi dengan baik jika pengajar 

selaku pengontrol kegiatan belajar mampu menggunakan metode pembelajaran 

yang variatif  dan menyesuaikan metode yang digunakan dengan karakteristik 

siswa yang diajar, serta mampu menerapkan pendekatan pembelajaran secara 

induktif dalam proses belajar mengajar.  
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Karakteristik Interaksi Pembelajaran dalam Micro Teaching di Jurusan 
Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY 
 

Berkaitan dengan interaksi pembelajaran dalam micro teaching, dapat 

diketahui bahwa interaksi pembelajaran yang terjadi dalam micro teaching yaitu 

interaksi antara pengajar dengan siswa, siswa dengan siswa dan dosen 

pembimbing mikro pun ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan yang 

membangun kepada pengajar, agar tampilan pengajar dalam pertemuan 

selanjutnya bisa lebih baik lagi. 

Terkait dengan interaksi pembelajaran di kelas yang terjadi selama micro 

teaching, Anjar selaku mahasiswa peserta micro teaching memberikan komentar  

bahwa interaksi pembelajaran terjadi antara pengajar dengan siswa dan juga dosen 

pembimbing mikro. Interaksi antara pengajar dan siswa terjadi berkaitan dengan 

materi pembelajaran yang dipelajari sedangkan interaksi dengan dosen 

pembimbing mikro terjadi berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan yang 

dilakukan pengajar ketika mengajar. Dengan adanya interaksi pembelajaran 

tersebut mengakibatkan adanya perubahan yang sangat signifikan dalam belajar. 

Hasil temuan yang dijelaskan di atas, diperkuat oleh hasil temuan Ali 

Sher (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Assessing the relationship of 

student-instructor and student-student interaction to student learning and 

satisfaction in Web-based Online Learning Environment. Dalam hasil temuannya 

Ali Sher mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara interaksi 

instruktur dengan siswa dan interaksi siswa dengan siswa dalam menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan dan menjadikan siswa puas dalam belajar. 
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Hubungan interaksi antara instruktur dengan siswa, siswa dengan siswa dalam 

menciptakan pembelajaran di kelas yang menyenangkan dan memuaskan siswa. 

Penelitian lain yang mendukun hasil penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Khadidja (2010) dalam penelitian yang berjudul The Effects of 

Classroom Interaaction on Developing the Learner’s Speaking Skill. Dalam 

penelitiannya Khadidja mengatakan bahwa interaksi yang terjadi di dalam kelas 

yang diyakini akan dapat mengembangkan kemampuan berbicara para siswa dan 

juga dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam mempelajari bahasa baru.  

Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi 

edukatif yang terjadi dalam proses pembelajaran akan dapat mengembangkan 

kemampuan atau pengetahuan awal yang dimiliki para siswa menjadi kemampuan 

atau pengetahuan baru yang belum pernah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Hal 

tersebut dapat dijadikan bukti bahwa interaksi dalam proses pembelajaran 

memiliki pengaruh yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. 

 
Karakteristik Penataan Hardware dan Software dalam Micro    Teaching di 
Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY 

 
Berkaitan dengan penataan hardware dan software dalam micro teaching 

dapat diketahui bahwa pemilihan sumber belajar dalam micro teaching 

menyesuaikan dengan sumber belajar yang digunakan di sekolah yang nantinya 

dijadikan sebagai tempat PPL. Kemudian untuk media pembelajaran yang 

digunakan, pengajar berpedoman pada RPP yang telah dibuat. Selain itu pengajar 

juga harus mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat media pembelajaran 

yang diinginkan.  
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Bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran terdiri dari 

barang-barang bekas yang masih layak untuk dijadikan media pembelajaran. 

Sedangkan pemilihan dan penyampaian materi kepada siswa tidak memperhatikan 

urgensi, kompleksitas, dan kedalaman suatu materi yang diajarkan, karena dalam 

micro teaching penekanannya hanya pada mahasiswa sebagai pengajar bisa 

menyampaikan materi kepada siswa. Urgensi materi yang dimaksud adalah 

mahasiswa dalam menyampaikan materi tidak memperhatikan materi-materi 

penting mana yang harus disampaikan terlebih dahulu dan mana yang harus 

disampaikan sesudahnya. Kompleksitas materi yang dimaksud adalah mahasiswa 

dalam mengelola materi tidak memperhatikan sejauhmana materi bisa diterima 

oleh siswa. Sedangkan kedalaman materi yang dimaksud adalah mahasiswa tidak 

memperhatikan seberapa dalam materi yang harus disampaikan kepada siswa.  

Terkait dengan penataan sumber belajar dan materi ajar, Dita selaku 

mahasiswa peserta micro teaching  memberikan komentar bahwa ketika mengajar, 

menggunakan media pembelajaran dapat menjadikan kegiatan yang dilakukan 

dalam belajar mengajar lebih menarik dan lebih fokus. Sedangkan untuk sumber 

belajar yang digunakan juga berpengaruh pada aktivitas belajar, karena materi 

yang diajarkan juga berasal dari sumber belajar. Oleh karena itu, penataan media, 

sumber belajar dan materi yang diajarkan perlu dilakukan agar tujuan dari 

pembelajaran dapat dicapai dengan baik. 

Hasil penelitian yang dijelaskan di atas, didukung oleh hasil penelitian 

yang dialkukan oleh Mutiara, dkk (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 

Designing, Developing, Producing and Assuring The Quality of Multi-Media 
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Learning Materials for Distance Learners: Lessons Learnt From Indonesia's 

Universitas Terbuka. Dalah penelitiannya utiara, dkk mengatakan bahwa materi 

pembelajaran berfungsi sebagai materi belajar mayor untuk pendidikan jarak jauh. 

Kualitas materi belajar sangat bergantung pada pelaksanaan prinsip-prinsip 

jaminan kualitas yang konsisten. Oleh karena itu, instansi-instansi pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh harus serius dalam menata materi 

belajar yang berkualitas dan mudah untuk diakses oleh pembelajar. 

Penelitian yang mendukung lainnya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Quing Yang dkk (2008) dalam penelitiannya yang berjudul A Material 

Framework Objek Model for Learning Material Management. Dalam 

penelitiannya Quing Yang dkk mengatakan bahwa penataan materi dan sumber 

belajar perlu dilaksanakan dengan baik, karena penataan materi dan sumber 

belajar yang baik akan berpengaruh pada proses pembelajaran yang 

diselenggarakan. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang di jelaskan di atas,  dapat 

disimpulkan bahwa sumber belajar dan materi pembelajaran perlu penataan yang 

baik dan disesuaikan dengan standar pendidikan yang layak sehingga sumber 

belajar dan materi tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang 

menyelenggarakan pendidikan. 
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Simpulan 

Aktivitas mengajar yang dilakukan oleh pengajar harus sesuai dengan 

perencanaan mengajar yang tertulis dalam RPP dan selalu dilakukan evaluasi atas 

aktivitas mengajar yang dilaksanakan, aktivitas mengajar yang terencana dengan 

baik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan, dan pendekatan 

pembelajaran yang paling sesuai untuk diterapkan dalam micro teaching adalah 

pendekatan induktif, karena pendekatan ini dapat menjadikan siswa lebih aktif 

dan merasa puas dalam belajar. 

Aktivitas belajar dalam micro teaching dapat terjadi dengan baik jika 

pengajar selaku pengontrol kegiatan belajar mampu menggunakan metode 

pembelajaran yang variatif  dan menyesuaikan metode yang digunakan dengan 

karakteristik siswa yang diajar, serta mampu menerapkan pendekatan 

pembelajaran secara induktif dalam proses belajar mengajar.  

Interaksi edukatif yang terjadi dalam proses pembelajaran akan dapat 

mengembangkan kemampuan atau pengetahuan awal yang dimiliki para siswa 

menjadi kemampuan atau pengetahuan baru yang belum pernah dimiliki oleh 

siswa sebelumnya. Hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa interaksi dalam 

proses pembelajaran memiliki pengaruh yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. 

Sumber belajar dan materi pembelajaran perlu penataan yang baik dan 

disesuaikan dengan standar pendidikan yang layak sehingga sumber belajar dan 

materi tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang menyelenggarakan 

pendidikan. Sumber belajar yang layak dan mudah digunakan tersebut dapat 
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membantu terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. 
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