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KATA PENGANTAR 

AlhAmdulillAh, buku “Antologi Hasil Penelitian” ini kembali dapat 
kami hadirkan di hadapan pembaca dengan keragaman fokus 
kajian dan substansinya. Keragaman ini sebagai konskuensi logis 
dari keragaman keilmuan para peneliti (dosen) dan disiplin ilmu 
yang dikembangkan di lingkungan IAIN Mataram. Kondisi ini 
diharapkan dapat memperkaya dan memperluas elemen publik 
untuk berinteraksi dengan buku ini.

Buku “Antologi Hasil Penelitian” ini merupakan hasil pe-
nelitian yang dilakukan oleh para dosen baik pada Fakultas Syari’ah, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, maupun Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan, baik individual maupun kelompok di lingkungan 
IAIN Mataram tahun 2013. Mengingat keterbatasan ruang, tidak 
semua hasil penelitian pada tahun tersebut dapat dimuat pada 
edisi ini, namun akan disajikan pada edisi berikutnya. 

Cakupan Buku Antologi Hasil Penelitian ini sengaja diberi 
tema “Islam dalam Pergumulan dengan Lokalitas dan Institusi 
Pendidikan” untuk mengakomodasi keragaman fo kus kajian 
penelitian yang dilakukan. Tema ini merupakan ijtihad tim editor 
sebagai kerangka teoritik untuk memayungi hasil penelitian para 
dosen yang terdistribusi dalam dua bidikan besar: dimensi lokalitas 
kultural masyarakat Sasak, dan dinamika lembaga pendidikan, 
dimana Islam disemaikan. 

Buku ini bertujuan untuk memperluas publikasi hasil 
penelitian dosen, agar dapat memiliki manfaat yang lebih luas 
baik secara akademis maupun empiris-praktis, memperoleh 
feedback dari masyarakat luas, dan sekaligus sebagai wujud 
pertanggungjawaban sosial dari hasil kerja ilmiah para dosen.    

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai 
pihak, karena itu ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, 
terutama pada para penulis, Tim Penyusun, dan editor, sehingga 
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buku “Antologi Hasil Penelitian” ini dapat diterbitkan oleh Pusat 
Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram, dan dapat sampai 
ditangan pembaca.

Buku ini memberikan ruang bagi para pembaca untuk 
memberikan kritik dan saran kostruktif, baik yang berkaitan 
dengan substansi, maupun teknik penyajiannya. Akhrinya, semoga 
buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.   

 

     Mataram, Desember 2013
     Kepala Puslit & Penerbitan

     Sainun
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Muammar

LATAR BELAKANG
Saat ini, profesi guru didambakan banyak orang. Banyaknya 

mahasiswa yang mengambil kuliah pada program studi atau jurusan 
kependidikan adalah bukti bahwa guru masih menjadi profesi yang 
diinginkan. Apalagi, perhatian pemerintah terhadap perbaikan 
nasib guru lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. 
Perhatian pemerintah ini, secara jelas dipaparkan dalam Undang-
Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen1.

Ketertarikan para mahasiswa ini menjadi seorang guru 
didukung juga dengan peran orang tua yang selalu memotivasi 
dan mendukung dengan baik anak-anak mereka untuk mengambil 
program studi kependidikan. Di mata orang tua atau masyarakat 
secara umum, profesi guru merupakan salah satu profesi yang tepat 
untuk anak mereka. Dengan menjadi guru, mereka beranggapan 
kehidupan anak mereka kelak akan sejahtera atau lebih baik lagi.

Namun, apa yang menjadi pikiran orang tua tersebut 
tidak serta merta dengan apa yang mereka asumsikan. Profesi 
guru adalah profesi yang sangat kompleks. Tugas guru tidak 

1 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan: Umum dan Agama Islam, (Jaka -
ta: Rajawali Pers, 2011), 356.
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hanya mengajar, melainkan mendidik juga. Misalnya saja, tugas 
mengajar, di luar tugas mendidik. Tugas mengajar merupakan 
tugas yang rumit. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yang 
harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mengajar. Persiapan-
persiapan tersebut di antaranya, guru harus menyiapkan diri 
sebaik-baiknya dengan dibuktikan dengan perencanaan yang baik 
seperti harus membuat RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) 
terlebih dahulu, penguasaan materi, keterampilan mengelola 
kelas, penggunaan media pembelajaran, dan mengetahui dengan 
baik cara mengevaluasi. Apalagi, tugas mengajar ini ditambah lagi 
dengan tugas mendidik. Maka, bisa dibayangkan bahwa betapa 
kompleksnya tugas seorang guru. Pernyataan ini senada dengan 
pendapat Aditya Setyawan yang mengatakan bahwa mengajar 
merupakan perbuatan yang sangatlah kompleks2.

Padahal, diketahui juga bahwa setiap lulusan lembaga 
pendidikan dan tenaga kependidikan dituntut memiliki 
kemampuan dalam mengemban tugasnya sebagai guru atau 
pendidik. Sebagaian orang mengatakan bahwa lulusan perguruan 
tinggi pasti dapat mengajar. Kenyataannya, banyak masalah yang 
timbul, seperti: guru yang kurang memiliki kesiapan terutama 
dalam hal ini keterampilan mental sehingga tidak berhasil 
menunjukkan kinerja secara mantap. Hal ini terlihat dari rusaknya 
suasana kelas, guru menjadi bulan-bulanan siswa, gerakan yang 
tidak semestinya, dan lain sebaggainya.

Karena kompleksnya tugas guru tersebut, sebagai calon 
guru, mahasiswa harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika 
masih di bangku kuliah. Paling tidak mahasiswa harus menyiapkan 
mental menjadi seorang guru. Hal ini senada dengan yang 
dijelaskan oleh Suwarna, dkk. bahwa sebelum praktik di sekolah, 
mental mahasiswa perlu dipersiapkan. Mental yang dimaksud 
adalah mental guru karena mereka adalah calon guru. Persiapan 
mental berkaitan dengan proses belajar mengajar, baik persiapan, 
pelaksanaan, evaluasi, maupun tindak lanjut kegiatan belajar 
mengajar. Dengan persiapan yang baik tersebut, diharapkan para 
mahasiswa atau calon guru, benar-benar siap ketika melakukan 
praktik mengajar di sekolah. Misalnya, mahasiswa siap mengajar 
bidang studi bahasa Indonesia di sekolah dasar.3

2 Aditya Setyawan, Handout Micro Teaching,(Surakarta: Poltekes Surakarta, 
2010), 10.

3 Suwarna, dkk, Pengajaran Mikro: Pendekatan Praktis dalam Menyiapkan 
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Untuk dapat mengajar bidang studi bahasa Indonesia 
di sekolah dasar, pada semester IV Jurusan PGMI, mahasiswa 
menempuh salah satu mata kuliah wajib, yakni Mata Kuliah 
Pembelajaran Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk 
mempersiapkan para mahasiswa untuk mengajarkan mata 
pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pada mata kuliah ini, 
mahasiswa dipersiapkan dengan baik pengetahuan bahasa dan 
sastranya, pengetahuan keterampilan berbahasanya, keterampilan 
merencanakan pengajaran, keterampilan mengelola kelas, 
penggunaan media, dan keterampilan mengevaluasi. Dengan 
rangkaian cakupan materi yang berkesinambungan tersebut, para 
mahasiswa diharapkan akan mampu mengajar bahasa Indonesia 
secara maksimal di sekolah dasar.

Berdasarkan hasil observasi awal (dalam hal ini, mahasiswa 
PGMI Kelas B Semester IV), mahasiswa telah menguasai konsep-
konsep kebahasaan dan keterampilan berbahasa dengan baik. 
Perlu diketahui bahwa dalam mata kuliah Pembelajaran Bahasa 
Indonesia mahasiswa juga melakukan praktik mengajar lengkap 
dengan RPP. Namun, pada tahap praktik mengajar di kelas, 
mahasiswa tidak mampu melaksanakan pembelajaran dengan 
baik. Hal ini dikarenakan oleh perencanaan pembelajaran yang 
masih kurang tepat, atau dengan kata lain RPP yang disusun 
masih banyak kekurangannya. Padahal, sebelumnya mereka telah 
memahami dengan baik RPP dan komponen-komponen yang 
ada dalam RPP. Tidak itu saja, pada tahap mengajar, mahasiswa 
juga terlihat kurang mampu mengajarkan bidang studi Bahasa 
Indonesia. Banyak di antara mereka mengatakan bahwa ternyata 
sulit juga mengajar bahasa Indonesia. Padahal, kelihatannya mudah. 
Oleh karena itu, perlu adanya latihan-latihan dan pembinaan yang 
intensif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu solusi yang dianggap mampu mengatasi 
permasalahan tersebut adalah melalui pengajaran mikro. 
Pengajaran mikro diartikan sebagai suatu sistem yang 
memungkinkan mahasiswa sebagai seorang calon guru 
mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik 
mengajar tertentu4. Dalam pengajaran mikro ini, semuanya akan 
dibatasi berdasarkan kompleksitas pembelajaran kelas yang 
normal. Waktu pembelajaran, ukuran kelas atau jumlah siswa, ruang 

Pendidik Profesional, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006),  8.
4 Ibid, h. 3
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lingkup materi pelajaran, dan komponen keterampilan mengajar 
akan dikurangi. Pengajaran mikro menitikberatkan pada pelatihan 
untuk pencapaian tugas-tugas tertentu. Tugas itu dapat berupa 
latihan keterampilan mengajar tertentu (keterampilan membuka 
pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan penguasaan 
materi, keterampilan menutup, dan sebagainya). Dengan 
begitu, para mahasiswa sebagai calon guru diharapkan memiliki 
kompetensi sebagai calon guru sehingga memiliki kemampuan 
melakukan pembelajaran dan kesiapan untuk melakukan praktik 
pendidikan di sekolah. Terlebih lagi, mahasiswa calon guru ini 
menguasai keterampilan dasar mengajar. Melalui pengajaran mikro 
ini juga, dengan bantuan observer, seluruh rangkaian penampilan 
calon guru akan terekam dan kekurangannya akan dapat diketahui 
dan sekaligus dapat menjadi umpan balik (feed-back). Dengan play-
back rekaman, calon guru dapat melihat kembali penampilannya 
yang kurang dan yang sudah baik, sehingga calon guru dapat 
memperbaiki atau meningkatkan penampilan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, keterampilan mahasiswa 
merencanakan pembelajaran dan mengajarkannya perlu 
ditingkatkan. Hal ini akan berdampak pada kualitas mahasiswa 
sebagai calon guru ketika melakukan praktik pendidikan di 
sekolah. Oleh karena itu, masalah yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah bagaimanakah meningkatkan keterampilan mahasiswa 
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 
keterampilan mengajar melalui pengajaran mikro pada Mata 
Kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia MI di Kelas B Semester IV 
Jurusan PGMI Tahun Akademik 2012/2013?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom 

action research) yang menekankan kepada kegiatan (tindakan) 
dengan mengujicobakan suatu ide ke dalam praktik atau situasi 
nyata dalam skala yang mikro, yang diharapkan kegiatan tersebut 
mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar 
mengajar.5

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan desain PTK model 
Kemmis dan McTaggart. Ada tiga komponen yang dikenalkan 

5 Yatim Riyanto. (2001). Metodologi Penelitian Pendidikan. Cet. Ke-2. Sur -
baya: SIC, Anggota IKAPI.
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dalam penelitian tindakan, yaitu (a) perencanaan (planning), (b) 
pelaksanaan tindakan sekaligus observasi (observing), dan (c) 
refleksi (reflecting). Hubungan dari ketiga komponen tersebut 
dimaknai menjadi satu siklus. Penelitian tindakan ini membuat 
gambaran secara jelas mengenai suatu hal, menentukan prediksi, 
mendapatkan makna, dan implikasi dari suatu masalah yang ingin 
diselesaikan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah bagan alur 
penelitian tindakan dalam penelitian ini:

 

Revised 

Revised 

Action/Observation 

Reflection 

dst. 

Plan 

Action/Observation 

Reflection 

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat diuraikan tahapan 
penelitian tindakan kelas, yaitu:

1. Perencanaan, yaitu dimulai dari penemuan masalah sampai 
akhirnya ditentukan rencana tindakan kelas yang memuat 
rancangan tindakan untuk perbaikan hasil belajar.
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2. Pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi dari perencana-
an.

3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap efek dari 
tindakan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen 
dan caatan lapangan yang telah disiapkan.

4. Refleksi, di mana hasil observasi kelas, rekaman data, 
maupun catatan lapangan dan berbagai temuan dibawa ke 
forum refleksi untuk dianalisis sebagai dasar perencanaan 
pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya.

5. Penelitian ini dilaksanakan di kelas B semester IV PGMI. 
Subjek penelitiannya berjumlah 40 mahsiswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui lembar tes, lembar 
observasi/catatan lapangan, pedoman wawancara, dan rubrik 
penilaian. Teknik analisis data diperoleh dari persentase 
individu dan persentase kelas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memantau peningkatan keterampilan mahasiswa menyusun 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan keterampilan 
mengajar melalui pengajaran mikro pada Mata Kuliah Pembelajaran 
Bahasa Indonesia MI di Kelas B Semester IV Jurusan PGMI Tahun 
Akademik 2012/2013. Tindakan juga dilakukan untuk memperbaiki 
dan meningkatkan keterampilan mahasiswa menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan keterampilan mengajar 
mahasiswa yang masih tergolong rendah. Pelaksanaan tindakan ini 
akan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan 
dalam penelitian tindakan kelas yaitu perecanaan, pelaksanaan/
observasi, dan refleksi. Prosedur pelaksanaan tindakan ini 
dilakukan dalam dua siklus. Tiap-tiap siklus terdiri atas tiga kali 
pertemuan.

1. Pelaksanaan Siklus I

a. Perencanaan

Persiapan yang dilakukan pada siklus I ini antara lain: (1) 
diskusi dengan dosen mata kuliah untuk menetapkan jadwal 
pelaksanaan tindakan dan penyusunan rencana perkuliahan. 
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Berdasarkan hasil diskusi dengan dosen, pelaksanaan untuk 
siklus I dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, yaitu pada hari 
Selasa, 14 Mei 2013 pukul 08.00–10.00  WITA, Rabu, 15 Mei 
2013 pukul 09.00 – 11.00 WITA, dan hari Kamis,  16 Mei 2013 
pukul 08.00–11.00 WITA, (2) menyusun rencana perkuliahan (RP), 
menyiapkan bahan ajar, menyusun skenario pembelajaran, dan 
menyusun tugas-tugas perkuliahan, (3) menyusun rubrik penilaian 
hasil. Rubrik penilaian hasil digunakan untuk melihat kemampuan 
menyusun RPP dan keterampilan mengajar mahasiswa, dan (4) 
menyusun instrumen pengumpul data berupa pedoman catatan 
lapangan, pedoman observasi, dan lembar penilaian menyusun 
RPP dan keterampilan mengajar.

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam dua tahapan. 
Kedua tahap ini adalah (1) membuat RPP Bahasa Indonesia MI/
SD, dan (2) praktik keterampilan mengajar berdasarkan RPP yang 
telah dibuat.

Selanjutnya, dari hasil pengamatan pada siklus I, kemampuan 
membuat RPP masih tergolong rendah. Dari 40 mahasiswa, 
hanya 17 mahasiswa yang dinyatakan lulus. Jika dipersenkan, 
persentasenya hanya mencapai 42.5%, sedangkan keterampilan 
mengajar mahasiswa masih tergolong rendah. Dari 40 mahasiswa, 
hanya 10 mahasiswa yang dinyatakan lulus. Jika dipersenkan, 
persentasenya hanya mencapai 25%.

c. Refleksi

Ada beberapa permasalahan yang menghambat pe-
laksana an proses pembelajaran pada siklus I ini. Hambatan 
yang dialami tersebut, antara lain: (1) Pada tahap membuat RPP, 
banyak mahasiswa yang tidak mampu mengembangkan materi 
sehingga materinya menoton seperti yang ada di buku paket; 
bahkan berdampak juga pada metode dan media yang digunakan, 
sedangkan dalam praktik keterampilan mengajar, mahasiswa masih 
banyak yang kaku dalam membuka ataupun menutup pelajaran 
sehingga mahasiswa terlihat buru-buru dan melalaikan poin-poin 
yang seharusnya disampaikan dalam membuka pelajaran maupun 
menutup pelajaran seperti tidak menyampaikan kompetensi dasar 
dalam membuka pelajaran dan tidak menyimpulkan yang telah 
diajarkan dalam menutup pelajaran; (2) Pada tahap membuat 
RPP, mahasiswa masih memiliki pendapat yang berbeda dalam 
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merumuskan indikator yang diturunkan dari KD sehingga 
indikatornya tidak sesuai dengan KD-nya, sedangkan dalam 
praktik keterampilan mengajar, masih banyak mahasiswa yang 
tidak menguasai materi sehingga penyampaian materi tidak logis 
dan sistematis; (3) Pada tahap menyusun RPP, banyak mahasiswa 
mengosongkan bagian sumber/bahan/alat/media yang digunakan 
sehingga menjadi tidak jelas yang akan digunakan, sedangkan 
dalam praktik keterampilan mengajar, masih banyak mahasiswa 
yang mengajar tidak sesuai dengan skenario pembelajaran yang 
telah direncanakan; skenario pembelajaran terlalu umum dan 
tidak rinci dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan sampai kegiatan 
akhir; (4) Pada tahap menyusun RPP, banyak mahasiswa belum 
mampu mengintegrasikan dengan life skill sehingga dalam 
interaksi pembelajaranya hanya seputar materi yang akan dibahas, 
sedangkan dalam praktik keterampilan mengajar, masih banyak 
mahasiswa yang belum mampu mengatur volume suaranya 
sehingga suaranya datar atau menoton; tidak itu saja, banyak 
mahasiswa juga yang gerakannya itu masih kaku; (5) Pada tahap 
menyusun RPP, banyak mahasiswa yang tidak memiliki instrumen 
penilaian; ada yang memiliki instrumen penilaian, akan tetapi 
tidak memiliki penskoran, sedangkan dalam praktik keterampilan 
mengajar, banyak mahasiswa menafsirkan jika dalam pengajaran 
itu evaluasinya cukup diberi tugas rumah saja sehingga rata-rata 
dalam praktiknya mahasiswa hanya memberikan PR sebagai 
bahan evaluasinya; (6) Mahasiswa tidak dibekali contoh RPP 
dan model mengajar yang ideal. Akibatnya, banyak mahasiswa 
menghabiskan waktu dalam membuat RPP, sedangkan dalam 
praktik mengajar, banyak mahasiswa yang masih kaku dan tidak 
percaya diri; (7) Dosen tidak memberikan pengetahuan mengenai 
RPP secara detail dan materi-materi mengenai keterampilan 
mengajar dan mteri-materi terkait bahasa Indonesia di MI/SD, 
baik materi bahasa, maupun sastra. Hal itulah yang membuat 
mahasiswa menjadi tidak menguasai materi bahasa Indonesia 
dan tidak menguasai keterampilan mengajar; (8) Mahasiswa juga 
tidak diarahkan untuk saling menilai RPP yang telah dibuat dengan 
kelompok masing-masing dan latihan mengajar terlebih dahulu 
dengan teman kelompoknya.
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2. Pelaksanaan Siklus II

a. Perencanaan

Rencana tindakan dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi 
permasalahan dalam pembelajaran yang ditemukan dalam siklus 
I. Berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat, pelaksanaan 
siklus II ini dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, yakni pada 
hari Selasa, 21 Mei 2013 pukul 08.00 – 10.30 WITA, Rabu, 22 Mei 
2013 pukul 09.00 – 11.00 WITA, dan hari Kamis, 23 Mei 2013 WITA 
pukul 08.00 – 11.00 WITA. Pada siklus II ini, tim peneliti sepakat 
untuk memperbaiki proses pembelajaran pada RP (rencana 
pembelajaran) dan pemilihan materi kuliah telah ditentukan 
oleh dosen. Selain itu, disepakati pula bahwa sebelum proses 
pembelajaran pada siklus II, tim akan bertemu kembali untuk 
mengecek instrumen, terutama RP, materi, sumber belajar, dan 
penertiban mahasiswa ketika proses pembelajaran. Pematangan 
tersebut dilaksanakan tim pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 08.30 
WITA, sehari sebelum perkuliahan dimulai.

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi

Pada pelaksanaan siklus II, tindakan yang dilakukan untuk 
meningkatkan keterampilan mahasiswa menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan keterampilan mengajar ini 
meliputi: (1) penguatan materi tentang RPP beserta contohnya, 
keterampilan mengajar beserta contohnya, dan materi-materi 
bahasa Indonesia MI/SD, serta (2) praktik keterampilan mengjar. 
Kedua materi tersebut diberikan karena mahasiswa dalam 
menyusun RPP dan keterampilan mengajar masih lemah pada 
pengetahuan RPP dan keterampilan mengajar.

Selanjutnya, dari hasil pengamatan pada siklus II, kemampuan 
membuat RPP sudah tergolong baik. Semua mahasiswa dinyatakan 
lulus. Jika dipersenkan, persentasenya mencapai 100%, sedangkan 
keterampilan mengajar mahasiswa melalui pengajaran mikro 
sudah baik. Dari 40 mahasiswa, 38 mahasiswa yang dinyatakan 
lulus dan masih dua orang yang tidak lulus. Jika dipersenkan, 
persentasenya mencapai 95%. Jika dibandingkan dengan siklus I, 
siklus II terjadi peningkatan. Peningkatan ini terlihat dari jumlah 
mahasiswa yang lulus dalam menyusun RPP dan keterampilan 
mengajar. Pada siklus I, mahasiswa yang lulus menyusun RPP 
sebanyak 17 orang sedangkan pada siklus II sebanyak 40 orang 
lulus. Berikutnya, keterampilan mengajar mahasiswa pada siklus I 



342 Antologi Hasil Penelitian

terdapat 10 orang yang dinyatakan lulus, sedangkan pada siklus II 
meningkat menjadi 38 orang dari 40 orang mahasiswa.

c. Refleksi

Pada  siklus II ini terlihat peningkatan pada semua aspek 
pengamatan kemampuan menyusun RPP dan keterampilan 
mengajar. Semua hambatan yang ditemukan pada siklus I dapat 
diperbaiki dan diperoleh hasil yang sangat memuaskan. Artinya, 
telah terjadi peningkatan pada kemampuan mahasiswa menyusun 
RPP dan keterampilan mahasiswa dalam mengajar. Selanjutnya, 
dosen sebagai fasilitator dan motivator telah membantu mahasiswa 
dengan maksimal dalam menyusun RPP dan meningkatkan 
keterampilan mengajar mahasiswa melalui pengajaran mikro. 
Mahasiswa telah mengalami kemajuan dan peningkatan pada pada 
dua aspek, yaitu: (1) keterampilan menyusun RPP, tampak terlihat 
kemampuan mahasiswa dalam: (a) merumuskan kompetensi dasar; 
(b) menguasai materi pokok dan uraiannya; pengalaman belajar 
(tatap muka); pengintegrasian kecakapan hidup; (c) merumuskan 
indikator, penilaian, bahan/alat/media; (d) merumuskan interaksi 
pembelajaran; skenario pembelajaran; dan (e) merumuskan 
evaluasi;  (2) keterampilan dalam mengajar, tampak terlihat 
kemampuan mahasiswa dalam: (a) membuka pelajaran dan 
menutup pelajaran; (b) menguasai materi; menyampaikan materi; 
(c) menguasai interaksi pembelajaran; skenario pembelajaran; (d) 
menguasai penggunaan bahasa, alokasi waktu, penampilan gerak; 
dan (e) menguasai evaluasi. Dengan demikian, keterampilan 
mahasiswa menyusun RPP dan keterampilan mahasiswa dalam 
mengajar dapat ditingkatkan melalui pengajaran mikro.

d. Analisis

Berdasarkan analisis data di atas, peningkatan keterampilan 
mahasiswa menyusun RPP dan keterampilan mengajar melalui 
pengajaran mikro pada Mata Kuliah Pembelajaran Bahasa 
Indonesia MI di Kelas B Semeseter IV Jurusan PGMI Tahun 
Akademik 2012/2013 dapat ditingkatkan. Peningkatan itu terjadi 
tidak secara langsung, melainkan mengalami proses pembelajaran 
yang intensif dan terencana dengan baik. Hal tersebut dilakukan 
agar mahasiswa benar-benar terampil dalam menyusun RPP dan 
terampil dalam mengajar melalui pengajaran mikro yang sesuai 
dengan pengetahuan penyusunan RPP dan keterampilan mengajar. 
Pengajaran mikro di sini berperan sebagai salah satu model 
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pelatihan penyusunan RPP dan praktik mengajar dalam lingkup 
terbatas (mikro) untuk mengembangkan keterampilan menyusun 
RPP dan keterampilan dasar mengajar yang dilaksanakan secara 
terisolasi dan dalam situasi yang disederhanakan/dikecilkan. 
Dengan adanya pengajaran mikro ini, mahasiswa dapat lebih 
paham menyusun RPP dan lebih terampil dalam memahami 
keterampilan dasar mengajar dikarenakan lingkupnya yang 
terbatas (mikro).

Jika dicermati kembali pelaksanaan siklus I dan II, terlihat 
jelas terjadi peningkatan terhadap kemampuan mahasiswa dalam 
menyusun RPP dan praktik keterampilan mengajar. Pada siklus I, 
kemampuan mahasiswa menyusun RPP masih rendah (dari 40 
mahasiswa, hanya 17 mahasiswa yang lulus), namun pada siklus 
II kemampuan mahasiswa menulis esai sangat memuaskan atau 
sudah baik (dari 40 mahasiswa, semuanya lulus). Selanjutnya, 
mengenai keterampilan menggajar mahasiswa, pada siklus 
I, dari 40 mahasiswa, hanya 10 mahasiswa yang lulus. Akan 
tetapi, pada siklus II, keterampilan mahasiswa dalam mengajar 
sangat memuaskan atau lebih baik (dari 40 mahasiswa, hanya 
2 mahasiswa yang tidak lulus). Kedua mahasiswa tersebut perlu 
dibimbing kembali secara intensif. Namun, karena nilai rata-rata 
kelas di atas 75, yaitu 75.5, pembelajaran dikatakan tuntas secara 
klasikal. 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab IV, dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan mahasiswa menyusun RPP 
dan keterampilan mengajar melalui pengajaran mikro pada Mata 
Kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia MI di Kelas B Semeseter 
IV Jurusan PGMI Tahun Akademik 2012/2013 dapat ditingkatkan. 
Peningkatan ini dapat dilihat dari siklus I ke siklus II yang 
mengalami peningkatan. Pada siklus I, mahasiswa yang terampil 
menyusun RPP sebanyak 17 orang atau 42.5% menjadi 40 orang 
atau 100% pada siklus II, sedangkan pada siklus I mahasiswa yang 
terampil dalam mengajar sebanyak 10 orang atau 25% menjadi 
38 orang atau 95% pada siklus II meskipun ada 2 orang atau 
5% yang tidak lulus. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan 
yang signifikan keterampilan mahasiswa menyusun RPP dan 
keterampilan mengajar melalui pengajaran mikro dari siklus I ke 
siklus II dengan peningkatan 57.5% dalam menyusun RPP dan 
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70% dalam keterampilan mengajar. Secara klasikal, pembelajaran 
dikatakan tuntas karena nilai rata-rata kelas di atas 75, yaitu 75.87 
dalam menyuusun RPP dan 75.5 dalam keterampilan mengajar.
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