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Abstract: The purpose of the research was to determine the difficulties of students in preparing 

learning plans for the 2013 curriculum in the Micro Teaching course. This research is included in the 

type of descriptive qualitative research. The informants of this study were 2015 class of 18 students in 

the Micro Teaching Education Study Program course Economics of STKIP PGRI Lumajang. Data 

collection techniques are done by observation, interviews, and documentation. Data analysis 

techniques using data collection analysis, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 

The results of this research indicate: 1) In making the implementation of the learning plan, students 

understand enough in the preparation of learning tools in accordance with the 2013 Curriculum, but 

according to students there is a difficult part to make, namely the approach / method / learning 

strategy; dan 2) In conducting the evaluation of learning, students must use an authentic approach that 

is considered too complicated and troublesome because of the many demands of assessment that must 

be done, plus the number of students in one class. The effort to overcome the difficulties in preparing 

the 2013 curriculum learning planning in micro teaching courses is that lecturers must prepare 

manuals or modules related to micro teaching lectures. So students are easy to make learning plans 

that are in accordance with the 2013 curriculum. 

 

Keywords: difficulty, learning plans, 2013 curriculum 

 

Abstrak: Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kesulitan mahasiswa dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013 pada matakuliah Micro Teaching. Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini yaitu mahasiswa angkatan 2015 sebanyak 18 

mahasiswa pada matakuliah Micro Teaching Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI 

Lumajang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pada pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, mahasiswa cukup mengerti dalam penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai 

dengan Kurikulum 2013, namun menurut mahasiswa ada bagian yang sulit untuk dibuat yaitu 

pendekatan / metode / strategi pembelajaran; dan 2) Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran, 

mahasiswa harus menggunakan pendekatan autentik yang dianggap terlalu rumit dan menyusahkan 

karena banyaknya tuntutan penilaian yang harus dikerjakan, ditambah banyaknya siswa dalam satu 

kelas. Upaya mengatasi kesulitan dalam menyusun perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 pada 

matakuliah micro teaching adalah dosen harus menyiapkan buku panduan atau modul terkait 

perkuliahan micro teaching. Sehingga mahasiswa mudah dalam membuat perencanaan pembelajaran 

yang sesuai dengan kurikulum 2013. 

 

Kata Kunci: Kesulitan, Perencanaan Pembelajaran, Kurikulum 2013 

 

PENDAHULUAN 

Kurikulum merupakan salah satu 

komponen dalam proses belajar mengajar 

yang menjadi instrumen penting dalam 

mengarahkan perkembangan kompetensi 

siswa. Kurikulum yang digunakan di 

Indonesia sudah mengalami beberapa kali 

perubahan dari waktu kewaktu, bukan tanpa 

alasan dan landasan yang jelas, sebab 

perubahan ini disemangati oleh keinginan 

mailto:triwi53@yahoo.com
mailto:dikaputranta@gmail.com


770. JP3 Vol 9 No 2, September 2019 
 

untuk terus memperbaiki, mengembangkan, 

dan meningkatkan mutu/kualitas sistem 

pendidikan nasional (Qomariyah, 2014; 

Hakim, 2017; Winaya, 2015, dan Bahri, 

2011). Saat ini kurikulum yang digunakan di 

Indonesia adalah Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru 

yang mulai diterapkan pada tahun pelajaran 

2013/2014. 

Slameto (2015) mengungkapkan 

kompetensi masa depan yang diperlukan 

dalam menghadapi arus globalisasi antara 

lain berkaitan dengan kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih 

dan kritis, kemampuan mempertimbangkan 

segi moral suatu permasalahan, kemampuan 

menjadi warga negara yang 

bertanggungjawab, kemampuan mencoba 

untuk mengerti dan toleran terhadap 

pandangan yang berbeda, dan kemampuan 

hidup dalam masyarakat yang mengglobal. 

Disamping itu generasi Indonesia juga harus 

memiliki minat luas dalam kehidupan, 

memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki 

kecerdasan sesuai dengan bakat / minatnya, 

dan memiliki rasa tanggung-jawab terhadap 

lingkungan.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) merupakan rencana pembelajaran 

yang dikembangkan secara terperinci dari 

suatu materi pokok atau tema tertentu yang 

mengacu pada silabus (Safitri, Budiono dan 

Suparno, 2015). RPP menurut Wardoyo 

(2013) adalah skenario proses pembelajaran 

untuk mengarahkan peserta didik dalam 

upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD) 

yang telah ditentukan. Perencanaan 

pembelajara juga dimaksudkan sebagai 

langkah awal sebelum proses pembelajaran 

berlangsung. Munthe (2009) menyebutkan 

bahwa perencanaan pembelajaran meliputi 

silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) merupakan rencana 

yang menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan 

dalam silabus. Lingkup RPP paling luas 

mencakup satu kompetensi dasar yang 

terdiri atas satu indikator atau beberapa 

indikator untuk satu kali pertemuan. 

Sedangkan komponen pada RPP 

menurut Kunandar (2013) dan Ernawati 

(2017) meliputi: 1) identitas sekolah yaitu 

nama satuan pendidikan, 2) identitas mata 

pelajaran atau tema/sub tema, 3) 

kelas/semester, 4) materi pokok, 5) alokasi 

waktu yang ditentukan sesuai dengan 

keperluan, 6) tujuan pembelajaran, 7) 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi, 8) materi pembelajaran, 9) 

metode pembelajaran, 10) media 

pembelajaran, 11) sumber belajar, 12) 

langkah-langkah pembelajaran dalam setiap 

tahapan, dan 13) penilaian hasil 

pembelajaran. Sama halnya dengan yang 

dikemukakan Ahmad (2012) perencanaan 

pembelajaran merupakan aktivitas 

pencapaian tujuan pembelajaran, 

penyusunan bahan ajar dan sumber belajar, 

pemilihan media pembelajaran, pemilihan 

pendekatan dan strategi pembelajaran, 

pengaturan lingkungan belajar, perancangan 

sistem penilaian hasil belajar serta 

perancangan prosedur pembelajaran dalam 

rangka membimbing peserta didik agar 

terjadi proses belajar, yang semuanya itu 

didasarkan pada pemikiran mendalam 
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mengenai prinsip-prinsip pembelajaran yang 

tepat.  

Berdasarkan Permendikbud No 103 

(2014) langkah-langkah penyusunan RPP 

yaitu: 1) Mengisi identitas mata pelajaran; 2) 

Merumuskan indikator; 3) Merumuskan 

materi ajar; 4) Menentukan materi ajar; 5) 

Menentukan sumber belajar yang akan 

digunakan; 6) Menentukan media 

pembelajaran yang akan digunakan; 7) 

Menentukan model pembelajaran yang akan 

digunakan; 8) Menyusun skenario 

pembelajaran yang terdiri atas kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup; dan 9) Menyusun kriteria 

penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, 

dan teknik penskoran. 

Menurut Zainal (2011) dalam 

mewujudkan proses transformasi edukatif, 

perlu ada komunikasi antara pendidik dengan 

peserta didik yang mengandung unsur-unsur 

pedagogis, didaktis, dan psikologis. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, minimal harus ada 

lima komponen dasar, antara lain: 1) Tujuan 

mengajar, artinya apa standar ketuntasan 

belajar minimal yang harus dicapai oleh 

peserta didik; 2) Materi pembelajaran, 

artinya perlu dipahami tentang materi apa 

yang diberikan agar proses transformasi 

edukatif tersebut mencapai tujuan; 3) 

Metode dan teknik, artinya bagaimana cara 

menyampaikan materi tadi agar sampai pada 

tujuan; 4) Perlengkapan dan fasilitas, artinya 

untuk membantu tercapainya tujuan tadi, 

alat dan fasilitas apa yang dapat 

dipergunakan sehingga betul-betul 

mendukung tercapainya tujuan interaksi 

edukatif; dan 5) Evaluasi (penilaian), 

artinya untuk mengukur tercapai tidaknya 

tujuan interaksi edukatif tersebut diperlukan 

proses penilaian. 

Adapun beberapa manfaat 

perencanaan pembelajaran dalam proses 

pembelajaran menurut Majid (2009) adalah 

sebagai berikut: 1) Sebagai petunjuk arah 

kegiatan dalam mencapai tujuan; 2) Sebagai 

pola dasar dalam mengatur tugas dan 

wewenang bagi setiap unsur yang terlibat 

dalam kegiatan; 3) Sebagai pedoman kerja 

bagi setiap unsur, baik pendidik maupun 

peserta didik; 4) Sebagai alat ukur efektif 

tidaknya suatu pekerjaan sehinga setiap saat 

diketahui ketepatan dan kelambatan kerja; 5) 

Untuk bahan penyusunan data agar terjadi 

keseimbangan kerja; dan 6) Untuk 

menghemat waktu, tenaga, alat dan biaya. 

Setiap pendidik harus memiliki kemampuan 

dalam merencanakan pembelajaran yang 

baik.  

Secara etimologis, micro teaching 

berasal dari dua kata yaitu micro berarti 

kecil, terbatas, sempit dan teaching berarti 

pembelajaran. Secara terminologis, micro 

teaching adalah redaksi yang berbeda-beda 

namun mempunyai subtansi makna yang 

sama. Dengan kata lain perbuatan mengajar 

itu sangatlah kompleks. Dengan hal ini 

mikro teaching atau pengajaran mikro 

adalah pelatihan awal dalam pembentukan 

kompetensi mengajar melalui 

pengaktualisasian kompetensi dasar 

mengajar. Pada dasarnya pengajaran mikro 

merupakan suatu metode pembelajaran 

berdasarkan performa yang tekniknya 

dilakukan dengan cara melatihkan 

komponen-komponen kompetensi dasar 

mengajar dalam proses pembelajaran, 

sehingga calon pendidik benar-benar mampu 

menguasai setiap komponen satu persatu 
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atau beberapa secara terpadu dalam situasi 

pembelajaran yang disederhanakan. Jadi 

micro teaching adalah suatu metode latihan 

yang dirancang sedemikian rupa untuk 

memperbaiki keterampilan mengajar calon 

guru dan mengembangkan pengalaman 

profesional guru khususnya keterampilan 

mengajar dengan cara menyederhanakan 

atau memperkecil aspek pembelajaran 

seperti jumlah murid, waktu, fokus bahan 

ajar dan membatasi penerapan keterampilan 

mengajar tertentu, sehigga guru dapat 

diketahui keunggulan dan kelemahan pada 

diri guru secara akurat. 

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

STKIP PGRI Lumajang sebagai calon guru 

telah dibekali pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh selama perkuliahan sebagai 

persiapan untuk menjadi guru. Persiapan diri 

seorang guru penting karena guru akan 

mengemban amanah pembelajaran yang 

bertujuan mendorong peserta didik untuk 

aktif dan mampu lebih baik dalam 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Salah satu keterampilan yang harus dimiliki 

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi sebagai 

calon guru adalah merancang RPP 

berdasarkan Kurikulum 2013.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

tertarik untuk menganalisis permasalahan 

mahasiswa mengenai Kesulitan Dalam 

Menyusun Perencanaan Pembelajaran 

Kurikulum 2013 Pada Matakuliah Micro 

Teaching Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi. Penelitian ini 

bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan micro teaching dan juga yang 

akan melaksanakan PPL di sekolah. 

 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis 

peneltian deskriptif yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai 

status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan. Informan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa program 

studi pendidikan ekonomi angkatan 2015 

sebanyak 18 mahasiswa. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Wawancara meliputi 

wawancara terstuktur dan tidak terstruktur. 

Langkah awal wawancara terstruktur adalah 

pembuatan pedoman wawancara dilajutkan 

dengan pembuatan pertanyaan dan validasi 

oleh dua orang ahli. Sementara wawancara 

tidak terstruktur dilakukan untuk 

memperkaya catatan penelitian yang belum 

diperoleh dari wawancara terstruktur. 

Teknik analisis data / informasi penelitian 

ini akan dianalisa dengan menggunakan 

teknik analisis model Miles dan Huberman 

(Sugiyono, 2010) yaitu; Data Collection 

(Pengumpulan Data), Data Reduction 

(Reduksi Data), Data Display (Penyajian 

Data), dan Conclusion Drawing 

(Pengambilan Kesimpulan).  

Prosedur penelitian dalam penelitian 

ini terdiri dari 3 tahap yaitu: 1) Tahap 

persiapan dengan langkah-langkah yang 

dilakukan antara lain: (1) merumuskan 

masalah, (2) membuat instrumen penelitian, 

(3) melakukan validasi instrumen penelitian, 

(4) memperbaiki hasil validasi instrumen 

penelitian, dan (5) membuat pedoman 

wawancara; 2) Tahap pelaksanaan dengan 

langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 

(1) menentukan jadwal penelitian, (2) 
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melaksanakan penelitian dengan 

memberikan tes, dan (3) mengumpulkan 

dokumen RPP IPS dari setiap mahasiswa, 

dan (4) menyebarkan kuesioner; 3) Tahap 

akhir dengan langkah-langkah yang 

dilakukan antara lain: (1) menganalisis 

jawaban dari tes, rubrik penilaian RPP dan 

hasil kuesioner, (2) melakukan wawancara, 

(3) mendeskripsikan hasil pengolahan data 

ke dalam bentuk pembahasan, dan (4) 

menarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini dihasilkan data 

statistik nilai total kesulitan semua 

komponen RPP Kurikulum 2013 yang 

dipaparkan dalam Tabel 1. Persentase skor 

tingkat kesulitan setiap komponen RPP 

ditampilkan pada Tabel 2. 

  

Tabel 1. Data Statistik Nilai Total Kesulitan Semua Komponen RPP Kurikulum 2013 

No Kriteria Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Mudah 20 – 40 4 20 % 

2 Sedang 41 – 60  15 75 % 

3 Sangat Sulit 61 – 80  1 5 % 

Jumlah 20 100 % 

 

Tabel 2. Persentase Skor Tingkat Kesulitan Setiap Komponen RPP 

No Komponen RPP Kurikulum 2013 Nilai Prosentase 

1 Identitas sekolah 26 26 % 

2 Kompetensi Inti 33 33 % 

3 Kompetensi Dasar 37 37 % 

4 Indikator Pencapaian Kompetensi 51 51 % 

5 Uraian materi 43 43 % 

6 Pendekatan/metode/strategi pembelajaran 65 65 % 

7 Media/alat pembelajaran 58 58 % 

8 Sumber belajar 48 48 % 

9 Banyaknya pertemuan 47 47 % 

10 Alokasi waktu tahap pembelajaran 47 47 % 

11 Kegiatan pembuka pembelajaran: mengkondisikan siswa 44 44 % 

12 Kegiatan apersepi (materi prasyarat) 49 49 % 

13 Kegiatan saintifik dalam pembelajaran inti 58 58 % 

14 Lembar kerja siswa 48 48 % 

15 Mengarahkan siswa ke tujuan pembelajaran 52 52 % 

16 Kegiatan penutup pembelajaran 39 39 % 

17 Teknik penilaian hasil belajar 57 57 % 

18 Instrumen penilaian 51 51 % 

19 Remedial 46 46 % 

20 Pengayaan 44 44 % 

 

Dari hasil wawancara terdapat 

penemuan penelitian terkait dengan 

kesulitan dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran kurikulum 2013 pada 

matakuliah micro teaching mahasiswa 

program studi pendidikan ekonomi, 

diantaranya: 1) Pemberian penilaian karena 

ada empat aspek yang harus diisi hal ini 

terlalu rumit dengan jumlah siswa yang 

banyak; 2) Guru harus menguasai kelas, 
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karena siswa lebih banyak berperan dalam 

proses pembelajaran; 3) Media 

pembelajaran; 4) Metode pembelajaran; 5) 

Aspek tentang sikap; 6) Penyesuaian dengan 

kondisi di sekolah karena tidak semua 

sekolah bisa menerapkan karena 

keterbatasan fasilitas; 7) Cara membuat 

siswa menjadi aktif; dan 8) Aspek literasi. 

Perbedaan signifikan antara RPP 

berdasarkan KTSP dengan RPP berdasarkan 

Kurikulum 2013, meliputi: 1) SKL, 

standarisasi kompetensi, jumlah jam 

pelajaran, proses pembelajaran, standar 

penilaian, ekstrakulikuler, peminatan, BK 

dan beberapa mata pelajaran lain yang 

awalnya menjadi mata pelajaran wajib di 

kurikulum k 13 menjadi media pembelajaran 

contoh TIK; 2) Kurikulum KTSP RPP guru 

lebih berperan dalam proses pembelajaran 

sedangkan kurikulum 2013 siswa yang lebih 

berperan dalam proses pembelajaran; 3) 

RPP Kurikulum 2013 ada kompetensi inti di 

mana RPP KTSP tidak ada. 4) K13 jumlah 

jam pelajaran per minggu lebih banyak dan 

jumlah mata pelajaran lebih sedikit 

dibandingkan KTSP; 5) Metode 

pembelajarannya berbeda, materi, penilaian, 

sumber belajar; 6) RPP Kurikulum 2013 ada 

kompetensi inti di mana RPP KTSP tidak 

ada; 7) Kurikulum 2013 kompetensi lulusan 

ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru 

standar isi sedangkan ktsp standar isi 

ditentukan terlebih dahulu setelah itu SKL; 

8) Kurikulum K13, TIK sebagai media 

pembelajaran sedangkan di KTSP TIK 

sebagai mata pelajaran; 9) Kurikulum 2013 

BK lebih menekankan potensi siswa 

sedangkan di KTSP BK lebih pada 

menyelesaikan masalah siswa. 

Pertimbangan dalam memilih 

metode/model/strategi pembelajaran, 

meliputi: 1) Tujuan pembelajaran yang 

sesuai dan target yang dicapai; 2) Alokasi 

waktu yang sesuai; 3) Memahami kondisi 

kelas; 4) Memahami materi pelajaran dan 

keadaan / kemampuan siswa dalam 

menerima pelajaran; 5) Bahan dan media 

pembelajaran; dan 6) Ketersediaan sarana 

belajar. 

Pertimbangan dan kesulitan dalam 

aspek penilaian, meliputi: 1) Harus 

mengawasi setiap siswanya hal ini terkadang 

tidak optimal karena begitu banyak jumlah 

siswa terutama aspek penilaian sikap; 2) 

Membuat model atau strategi penilaian tes 

dan non tes; 3) Aspek pengetahuan 

akademik siswa yang berbeda; dan 4) 

Kedisplinan, tanggung jawab dan keaktifan 

siswa. 

Komponen RPP berdasarkan 

Kurikulum 2013 yang sulit dibuat, meliputi: 

1) Komponen evaluasi dalam aspek 

penilaian sosial dan spiritual; 2) Model dan 

media pembelajaran yang digunakan dalam 

proses pembelajaran; 3) Teknik penilaian 

hasil belajar; 4) Pengayaan; 5) Memberikan 

apersepsi; 6) Metode pembelajaran; dan 7) 

Kegiatan inti. Ada 4 mahasiswa yang 

mengatakan bahwa penulisan RPP 

kurikulum 2013 tergolong sangat mudah. 

Ada 9 mahasiswa yang mengatakan bahwa 

penulisan RPP kurikulum 2013 tergolong 

sedang. Sedangkan 5 mahasiswa 

mengatakan bahwa penulisan RPP 

kurikulum 2013 tergolong sangat sulit. 

Berdasarkan data statistik mahasiswa 

menganggap Pendekatan/metode/strategi 

pembelajaran merupakan komponen RPP 
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Kurikulum 2013 yang sangat sulit untuk 

dikerjakan. 

Terdapat 15 mahasiswa yang 

menyatakan “iya selalu” menyusun RPP 

sesuai dengan sistematika yang ditentukan 

di dalam kurikulum 2013 yaitu seperti yang 

tercantum pada Permendikbud No. 103 

Tahun 2014. Mereka memiliki beberapa 

alasan, diantaranya: 1) Supaya proses 

pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan 

dan ketentuan yang berlaku; 2) Sudah ada 

pedoman yang benar dalam format 

penyusunan RPP dari Pemerintah; 3) Sistem 

pembelajaran di sekolah menjadi lebih 

meningkat dan menambah pengetahuan 

siswa lebih luas karena dalam K13 guru 

sebagai fasilitator; 4) Menggunakan RPP 

Kurikulum 2013, agar pembelajaran bisa 

berjalan dengan lancer; 5) Penyusunan RPP 

dengan dasar yang baik akan menunjang 

keberhasilan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan kriteria siswa di kelas. 

Sedangkan 2 mahasiswa menyatakan 

kadang-kadang dan 1 mahasiswa 

menyatakan tidak tahu format menyusun 

RPP sesuai dengan sistematika yang 

ditentukan. 

Pembahasan 

Sebelum dilaksanakan perkuliahan 

micro teaching, mahasiswa perlu diberi teori 

ataupun praktik terkait penyusunan RPP 

sebelum mahasiswa magang melaksanakan 

praktik kerja di sekolah. Sehingga, ketika 

mahasiswa mengalami hambatan atau 

kesulitan dalam menyusun RPP, mahasiswa 

dapat berkonsultasi secara langsung baik 

dengan guru atau dosen pembimbing. Hal 

ini juga disampaikan oleh Herviani (2018) 

bahwa hambatan-hambatan yang dialami 

mahasiswa magang tersebut bisa diatasi 

dengan: (1) melakukan koordinasi yang baik 

antara guru pembimbing dan dosen terkait 

output apa yang harus didapatkan oleh 

mahasiswa selama melaksanakan kegiatan di 

sekolah, (2) merancang pembekalan di 

perguruan tinggi secara khusus yang 

mencakup materi terkait penyusunan RPP 

sesuai dengan perkembangan kurikulum 

yang ada di sekolah ataupun terhadap 

perubahan permendikbud, sehingga 

mahasiswa tidak mengalami kesulitan 

selama magang karena sudah mendapatkan 

teori di perguruan tinggi, (3) meningkatkan 

komunikasi yang intensif antara mahasiswa 

magang dengan dosen ataupun guru 

pembimbing terkait penyusunan RPP yang 

baik dan benar, (4) membekali diri 

mahasiswa magang sendiri dengan cara 

banyak membaca literatur tentang sumber 

terkait untuk lebih membantu memahami 

bagaimana penyusunan RPP yang sesuai 

dengan revisi kurikulum 2013 secara baik 

dan benar. 

Sebagai calon guru, banyak 

mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam 

pembuatan RPP pada saat melaksanakan 

PPL dan pada akhirnya berakibat pada 

performance mereka pada saat mengajar di 

kelas. Kurikulum 2013 menganut pandangan 

dasar bahwa pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta 

didik. Pembelajaran harus berkenaan dengan 

kesempatan yang diberikan kepada peserta 

didik untuk mengkonstruksi pengetahuan 

dalam proses kognitifnya sehingga perlu 

didorong untuk bekerja memecahkan 

masalah, menemukan segala sesuatu untuk 

dirinya, dan berupaya keras mewujudkan 

ide-idenya. Menurut Hasim (2018) 

pembelajaran IPS Terpadu tidak mudah 
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untuk diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Beberapa permasalahan 

muncul dalam pembelajaran IPS dari aspek 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran. Guru mengalami kesulitan 

dalam membuat perencanaan pembelajaran 

yaitu pada pemetaan SK/KD dan pembuatan 

topik atau tema pembelajaran IPS. Sehingga 

diperlukan buku panduan dalam pembuatan 

rancangan pembelajaran yang sesuai 

kurikulum 2013 dengan fokus pada 

pembelajaran IPS Terpadu.  

Dalam pemilihan 

metode/model/strategi pembelajaran harus 

menyesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. Menurut Tazali (2017) salah 

satu keterampilan pembelajaran merupakan 

keterampilan dalam perencanaan, langkah, 

dan rangkaian untuk mencapai suatu tujuan, 

maka dalam pembelajaran guru harus 

membuat suatu rencana, langkah-langkah 

dalam mencapai tujuan. Penerapan strategi 

pembelajaran di lapangan akan didukung 

oleh metode-metode pembelajaran, strategi 

lebih bersifat tidak langsung atau 

penerapannya sebelum kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan dan ia berbeda 

dengan metode yang merupakan cara 

pendidik menyampaikan materi pelajaran, 

maka metode bersifat langsung, interaksi 

atau hubungan timbal balik antara pendidik 

dan siswa ini merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Khuriyah (2017) dalam 

kegiatan micro teaching mahasiswa masih 

terkendala dalam beberapa hal diantaranya; 

RPP yang masih salah, penyampaian materi 

yang masih tekstual, penggunaan metode 

atau strategi yang masih monoton, dan 

kurangnya komunikasi mahasiswa. 

Mahasiswa di STKIP PGRI Lumajang 

menganggap teknik penilaian dalam proses 

pembelajatan berdasarkan kurikulum 2013 

sulit untuk dilakukan. Untuk mengatasi hal 

tersebut sehingga diperlukan melakukan 

diskusi maupun koordinasi dengan guru dan 

juga bertanya dengan siswa lainnya untuk 

mendapatkan informasi yang rinci. Seperti 

halnya hasil penelitian oleh Nuriana (2018) 

untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru 

perlu beberapa tindakan, yaitu guru 

melakukan konsultasi dengan guru lainnya 

(guru di kelas sebelumnya) yang sudah 

mengetahui banyak tentang siswa. Sehingga 

guru mendapatkan informasi yang rinci 

mengenai sikap siswa. Selain itu, guru juga 

melakukan kerjasama dengan orang tua. 

Khususnya siswa yang memiliki sikap 

belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Siswa yang lebih tertutup dan tidak aktif di 

kelas. Kerjasama dengan orang tua 

dilakukan agar anak bisa mendapatkan 

bimbingan langsung dari kedua belah pihak, 

baik guru maupun orang tua. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data yang diperoleh dalam 

penyusunan RPP dan hasil wawancara 

dengan mahasiswa ditarik beberapa 

kesimpulan terkait kesulitan mahasiswa 

dalam menyusun perencanaan pembelajaran 

antara lain: (1) tingkat pemahaman 

mahasiswa terhadap komponen RPP 

dikategorikan cukup sesuai. Hal tersebut 

berarti sebagian besar mahasiswa mampu 

memahami secara komprehensif dan 

keseluruhan komponen RPP; dan (2) 
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berdasarkan hasil analisis data maupun hasil 

wawancara, mahasiswa menganggap sulit 

dalam membuat pendekatan / metode / 

strategi pembelajaran yang ada pada 

komponen RPP, sehingga dosen pengampu 

matakuliah harus merancang modul 

pembelajaran terkait mata kuliah micro 

teaching di perguruan tinggi secara khusus 

yang mencakup materi penyusunan RPP 

sesuai dengan perkembangan kurikulum 

yang ada di sekolah ataupun terhadap 

perubahan permendikbud, sehingga 

mahasiswa tidak mengalami kesulitan 

selama PPL karena sudah mendapatkan teori 

di perguruan tinggi. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

muncul rekomendasi atau saran dari 

penelitian ini diantaranya adalah: (1) 

mahasiswa diharapkan lebih memahami 

tentang perubahan kurikulum dan mengikuti 

perkembangan kurikulum sehingga tidak 

menemui hambatan atau kendala berarti saat 

menyusun RPP saat mengikuti praktik 

mengajar ke sekolah; dan (2) membekali diri 

mahasiswa dengan cara banyak membaca 

literatur tentang sumber terkait untuk lebih 

membantu memahami bagaimana 

penyusunan RPP yang sesuai dengan revisi 

kurikulum 2013 secara baik dan benar 

terutama dalam menyusun pendekatan / 

metode / strategi pembelajaran. 
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