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Abstrak.  Kemampuan mengajar guru terbagi menjadi dua yaitu kemampuan guru 

dalam mendesain program pembelajaran atau membuat RPP dan dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan 

mengajar mahasiswa melalui mata kuliah microteaching. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggambarkan kemampuan 

mengajar mahasiswa yang terbagi menjadi dua yaitu kemampuan membuat RPP dan 

melaksanakan proses mengajar dikelas. Subyek pada penelitian ini adalah 1 kelas 

kelompok microteaching yang diambil secara acak dengan cara undian dari kelompok 

kelas microteaching sebanyak 8 kelas, yaitu kelas microteaching MT-8 sebanyak 9 

mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Ajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode observasi dengan menggunakan rubrik penilaian yang meliputi 

rubrik penilaian RPP dan rubrik penilaian kemampuan penampilan mengajar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mengajar mahasiswa yang meliputi 

kemampuan pembuatan RPP dan kemampuan penampilan mengajar dikelas semakin 

baik dari latihan pertama sampai dengan latihan ketiga. 

Kata kunci: Kemampuan Mengajar, Microteaching, RPP 

I. PENDAHULUAN 

Microteachingmerupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh 

mahasiswa di semester 6 Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Microteaching adalah sebuah model pengajaran dalam  skala kecil yang dirancang untuk 

mengembangkan keterampilan baru dan memperbaiki keterampilan yang lama [1]. Mata kuliah 

microteaching lebih bersifat praktis, yakni mempraktikkan teori-teori pengajaran. Dalam konteks yang 

riil, mengajar memiliki pengertian  tindakan yang mencakup teknis menyampaikan suatu materi, 

menggunakan suatu metode dan media, membimbing belajar, memberikan motivasi kepada peserta didik, 

mengelola kelas, memberikan penilaian dan sebagainya. Artinya perbuatan mengajar sangatlah kompleks 

Menurut Buku Pedoman Kuliah Microteaching, perkuliahan microteaching dapat melatih mahasiswa 

supaya mempunyai keterampilan dasar dan khusus  dalam proses belajar mengajar [2]. Fungsi 

diadakannya perkuliahan microteaching adalah sebagai sarana latihan dalam mempraktikkan 

keterampilan mengajar, dan menjadi salah satu syarat untuk mahasiswa agar dapat mengikuti praktik 

mengajar di sekolah  [3].Oleh karena itu, agar mahasiswa menguasai keterampilan dasar mengajar, 

mereka perlu berlatih secara parsial, artinya tiap komponen keterampilan dasar mengajar perlu dikuasai 

secara terpisah-pisah. Berlatih untuk menguasai keterampilan dasar mengajar dapat dilaksanakan dalam 

waktu yang terbatas selama 5-20 menit dengan jumlah siswa sebanyak 3-10 orang [4]. Beberapa hal yang 

akan dievaluasi dalam mata kuliah microteaching diantaranya keterampilan membuat desain 

pembelajaran, keterampilan prosedur mengajar, keterampilan-keterampilan khusus dalam mengajar, 

keterampilan dalam menggunakan alat dan media pengajaran, keterampilan menerapkan metode 

pengajaran serta keterampilan mengevaluasi hasil belajar.  

. 

 

Kemampuan merupakan suatu potensi untuk dapat melakukan pekerjaan. Kemampuan mengajar 

adalah usaha seseorang untuk menciptakan suasana belajar secara optimal [5].  Oleh karena itu, untuk 

mewujudkan  suasana pembelajaran yang efektif diperlukan berbagai keterampilan seperti yang telah 
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dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya kemampuan guru yang profesional dapat dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu kemampuan  guru dalam mendesain program pengajaran (silabus dan RPP) dan 

kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kemampuan guru dalam mendesain 

program pengajaran yaitu kemampuan guru dalam membuat rencana pembelajaran.Sedangkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi hal-hal berikut: menggunakan 

metode, media dan bahan pengajaran, mendorong dan menggalakan keterlibatan siswa dalam pengajaran 

dan melaksanakan evaluasi pengajaran siswa dalam proses belajar mengajar. Kedua kategori ini tentunya 

sangat penting dikuasaimahasiswa sebagai calon guru.  Maka evaluasi kemampuan mengajar mahasiswa 

dalam perkuliahan microteachingini dilakukan pada penilaian perangkat pembelajaran (silabus dan RPP) 

dan pelaksanaan latihan mengajar mahasiswa.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana 

kemampuan mahasiswa dalam menyusun perangkat pembelajaran pada mata kuliah microteaching?, 2) 

Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam pelaksanaan latihan mengajar pada mata kuliah 

microteaching?. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui gambaran tentang kemampuan mahasiswa calon 

guru matematika dalam menyusun perangkat pembelajaran pada mata kuliah microteaching, 2) untuk 

mengetahui gambaran tentang kemampuan mahasiswa calon guru matematika dalam latihan mengajar 

pada mata kuliah microteaching. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Ajaran 2016/2017.  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 

Ajaran 2016/2017, sedangkan sampel yang diambil untuk penelitian adalah 9 mahasiswa Prodi 

Pendidikan Matematika. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah 1) tahap persiapan yang meliputi 

penentuan judul, penyusunan instrumen penelitian, 2) tahap pelaksanaan meliputi pelaksanaan kegiatan di 

kelas, analisis data dan pembahasan penelitian, 3) tahap akhir yang meliputi pengolahan data dan 

penyusunan laporan. 

Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang  membuat gambaran tentang situasi atau kejadian yang 

ada [6]. Penelitian ini menggambarkan tentang kemampuan mengajar mahasiswa calon guru matematika. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  metode observasi dengan  menggunakan rubrik yang 

diambil dari Buku Pedoman Kuliah Microteaching Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung. Ada dua rubrik dalam penilaian kemampuan mengajar yaitu rubrik penilaian terhadap 

penyusunan perangkat pembelajaran dan rubrik penilaian terhadap kemampuan latihan mengajar di kelas. 

Penilaian terhadap kemampuan mengajar mahasiswa dilakukan sebanyak tiga kali pada saat perkuliahan 

microteaching. Penilaian pertama, mahasiswa melakukan praktik mengajar tanpa adanya bimbingan 

terlebih dahulu. untuk  Pada penilaian kedua dan ketiga, mahasiswa telah mendapatkan bimbingan dan 

juga mendapatkan tanggapan dari teman-temannya dikelas tersebut.  

 
TABEL 1. RUBRIK PENILAIAN KEMAMPUAN MAHASISWA MENYUSUN PERANGKAT PEMBELAJARAN 

NO. INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

I. Identitas Mata Pelajaran      

1. Terdapat satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata 

pelajaran atau tema pelajaran/subtema, jumlah pertemuan 

     

II. Perumusan Indikator      

2. Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar      

3. Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur      

4. Kesesuaian rumusan dengan aspek pengetahuan      

5. Kesesuaian rumusan dengan aspek keterampilan      

III. Perumusan Tujuan Pembelajaran      

6. Kesesuaian dengan Indikator      

7. Kesesuaian perumusan dengan aspek Audience, Behaviour, Condition dan Degree      

IV. Pemilihan Materi Ajar      

8. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran      

9. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik      

10. Keruntutan uraian materi ajar      

V. Pemilihan Sumber Belajar      

11. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran      

12. Kesesuaian dengan materi pembelajaran      
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13. Kesesuaian dengan pendekatan saintifik      

14. Kesesuaian dengan karakteristik peserta      

VI. Pemilihan Media Belajar      

15. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran      

16. Kesesuaian dengan materi pembelajaran      

17. Kesesuaian dengan pendekatan saintifik      

18. Kesesuaian dengan karakteristik peserta      

VII. Metode Pembelajaran      

19. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran      

20. Kesesuaian dengan pendekatan saintifik      

21. Kesesuaian dengan karakteristik peserta      

VIII. Skenario Pembelajaran      

22. Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas      

23. Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan) 

     

24. Kesesuaian dengan metode pembelajaran      

25. Kesesuaian kegiatan dengan sistematika/keruntutan materi      

26. Kesesuaian alokasi waktu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup 
dengan cakupan materi 

     

IX. Rancangan Penilaian Autentik      

27. Kesesuaian bentuk, teknik, dan instrumen dengan indikator pencapaian kompetensi      

28. Kesesuaian antara bentuk, teknik, dan instrumen penilaian sikap      

29. Kesesuaian antara bentuk, teknik, dan instrumen penilaian pengetahuan      

30. Kesesuaian antara bentuk, teknik, dan instrumen penilaian keterampilan      

 JUMLAH SKOR  

 NILAI RPP = 
                       

                  
     ...................... 

 

Hasil penilaian kemampuan menyusun perangkat pembelajaran terhadap mahasiswa pada masing-masing 

kolom diberikan skor 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut. 

1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang Baik, 3 = Sedang/cukup, 4 = Baik, dan 5 = Sangat Baik. 

Tabel 2 menunjukkan  rubrik penilaian kemampuan mahasiswa dalam melakukan latihan/praktik 

mengajar dikelas. 

 
TABEL 2. RUBRIK PENILAIAN KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM LATIHAN MENGAJAR DI KELAS 

NO. INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

I. KEGIATAN PENDAHULUAN 

 Apersepsi dan Motivasi      

1. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam      

2. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman/sebelumnya      

Penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan      

3. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik      

4. Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, dan 
melakukan observasi 

     

II. KEGIATAN INTI 

 Penerapan Pendekatan Saintifik      

5. Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta didik untuk melakukan 

pengamatan 

     

6. Memancing peserta didik untuk bertanya apa, mengapa dan bagaimana      

7. Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi 

     

8. Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta didik untuk mengasosiasikan 
data dan informasi yang dikumpulkan 

     

9. Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta didik untuk mengkomunikasikan 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperolehnya 

     

III. KEGIATAN PENUTUP 

 10. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pelajaran      

11. Memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi 

pelajaran 

     

12. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan 

tugas pengayaan 

     

IV. PEGUASAAN MATERI PEMBELAJARAN 

 13. Kemampuan meyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran      

14. Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, 

perkembangan Iptek, dan kehidupan nyata 

     

15. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran yang tepat      
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16. Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak)      

V. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

 17. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai      

18. Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam 

mengajukan pertanyaan 

     

19. Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam 

mengemukakan pendapat  

     

20. Melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai 

dengan materi ajar 

     

21. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual      

22. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan dan sikap 
positif (nurturant effect) 

     

23. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan      

VII. PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK 

 24. Melaksanakan penilaian sikap      

25. Melaksanakan penilaian pengetahuan      

26. Melaksanakan penilaian keterampilan      

VIII. PELIBATAN PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN 

 27. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, 

sumber belajar 

     

28. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik      

29. Memfasilitasi peserta didik untuk membangun kerjasama antar anggota kelompok      

30. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar      

IX. PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR/MEDIA 

 31. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang bervariasi      

32. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran      

33. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran      

34. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran      

X. PENGGUNAAN BAHASA 

 35. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar      

36. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar      

 JUMLAH SKOR  

 NILAI PELAKSANAAN = 
                          

             
     ...................... 

 

Hasil penilaian kemampuan latihan mengajar dikelas terhadap mahasiswa pada masing-masing kolom 

diberikan skor 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut. 

1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang Baik, 3 = Sedang/cukup, 4 = Baik dan 5 = Sangat Baik. 

 

Dari  penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyusun perangkat pembelajaran 

berdasarkan rubrik penilaian perangkat pembelajaran diperoleh nilai penyusunan perangkat pembelajaran 

sebagai berikut. 

 
TABEL 3.KEMAMPUAN MAHASISWA MENYUSUN PERANGKAT PEMBELAJARAN 

No Nama Mahasiswa  
Nilai RPP 

Latihan 1 Latihan 2 Latihan 3 

1 TUE 78 86 86 

2 TW 79,33 82 80 

3 VNH 79,33 86 88 

4 WT 80 82 87,33 

5 WH 78 81,33 84 

6 YR 79,33 86,67 85,33 

7 YN 82 85,33 87,33 

8 YS 82 89,33 90 

9 LLM 78,67 86,67 88 

Rata-rata 79,63 85,04 86,22 

 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyusun perangkat 

pembelajaran yang terlihat dari latihan pertama sampai dengan latihan ketiga. Pada dasarnya perangkat 

pembelajaran memiliki fungsi untuk mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dikelas [7]. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kekurangan mahasiswa dalam menyusun 

perangkat pembelajaran, sebagai berikut. 

A. Latihan pertama 

Kekurangan dalam pembuatan RPP yang dihadapai mahasiswa pada latihan pertama yaitu. 

1. Kesulitan dalam menentukan alokasi waktu pembelajaran 
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2. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi 

3. Mahasiswa kurang persiapan sehingga pembuatan RPP Kurtilas belum sempurna seperti belum 

adanya penilaian spiritual, sikap, keterampilan 

4. Hanya ada lampiran soal latihan, belum dicantumkan kisi-kisi soal, kunci jawaban dan rubrik 

penskoran 

5. Belum dituliskannya tujuan pembelajaran 

6. Kesesuaian isi RPP dengan pendekatan saintifik baik dalam media dan metode pembelajaran. 

7. Kesesuaian bentuk, teknik, dan instrumen penilaian pada penilaian sikap dan keterampilan. 

B. Latihan kedua 

Kekurangan dalam pembuatan RPP yang dihadapi mahasiswa pada latihan kedua yaitu. 

1. Kisi-kisi soal, soal dan kunci jawaban di RPP sudah dilampirkan tetapi rubrik penskoran belum 

ada. 

2. Materi pembelajaran belum diuraikan 

3. Ada yang di RPP menuliskan memakai LKS dalam pembelajaran, tetapi LKS nya belum 

dilampirkan. 

4. Sudah ada kesesuaian isi RPP dengan pendekatan saintifik. 

5. Sudah sesuai antara bentuk, teknik, dan instrumen pada penilaian sikap dan keterampilan yang 

pada latihan satu belum sesuai. 

C. Latihan ketiga 

Pada latihan ketiga ini, mahasiswa sudah memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan 

pembuatan RPP yang disampaikan pada latihan pertama dan latihan kedua. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang menyatakan bahwa mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Boga cukup memahami 

pembuatan RPP sebagai hasil belajar Perencanaan Pembelajaran [8]. Penelitian lain menghasilkan 

adanya peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyusun RPP melalui model pembelajaran 

berbasis portofolio [9]. Selain itu, penelitian lain juga menyimpulkan bahwa cara membuat RPP 

calon guru matematika adalah baik dilihat ada peningkatan skor pembuatan RPP dari paktek 

mengajr I dan II [10]. 

Penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam latihan mengajar di kelas microteaching 

berdasarkan rubrik penilaian pelatihan mengajar, maka didapatkan nilai latihan mengajar mahasiswa 

sebagai berikut 
TABEL 4. KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM LATIHAN MENGAJAR DI KELAS 

No Nama Mahasiswa 
Nilai Penampilan Mengajar 

Latihan 1 Latihan 2 Latihan 3 

1 TUE 72,8 83,3 83 

2 TW 78,3 81,1 85 

3 VNH 77,2 82,78 85 

4 WT 77,2 85,56 83,3 

5 WH 72,2 78,3 82 

6 YR 80 84,4 85 

7 YN 78,9 85 85 

8 YS 79,4 87,78 87,78 

9 LLM 78,3 87,2 86 

Rata-rata 77,14 83,94 84,68 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat peningkatan kemampuan mahasiswa dalam mengajar di kelas dari 

latihan pertama sampai dengan latihan ketiga. Pada dasarnya keahlian mengajar hanya dapat dicapai 

dengan sebaik-baiknya jika yang bersangkutan telah mengalami proses bimbingan pendidikan keguruan 

secara teratur, berencana dan terus menerus dalam suatu periode tertentu [11]. Keberhasilan mengajar 

mahasiswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari mahasiswa itu 

sendiri seperti kemauan untuk belajar, rasa percaya diri tinggi dan kemampuan bersosialisasi. Sedangkan 

faktor eksternal berupa dukungan dari orang tua, teman, bimbingan dosen dan lingkungan sekitar. 

Terdapat kekurangan mahasiswa dalam latihan mengajar di kelas, sebagai berikut. 

A. Latihan Pertama 

Refleksi setelah mahasiswa melakukan latihan mengajar yang pertama yaitu. 

1. Mahasiswa belum menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran. 

2. Tulisan dipapan tulis belum sistematis dan tulisan masih terlalu kecil. 

3. Perintah pada memberikan soal belum ditulis. 

4. Cara mengajar belum sesuai dengan yang tertulis di RPP. 

5. Suara kurang keras pada waktu menjelaskan. 

6. Pembagian waktu antara pendahuluan, inti dan penutup belum sesuai. 
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7. Pada kegiatan pendahuluan, mahasiswa belum mengaitkan materi pembelajaran yang diberikan 

dengan pengalaman sebelumnya. 

8. Pada kegiatan initi, mahasiswa belum menyajikan kegiatan bagi siswa untuk mengasosiasi data 

dan informasi yang dikumpulkan. 

9. Pada kegiatan penutup, mahasiswa belum membimbing siswa untuk merangkum/menyimpulkan 

dan merefleksi materi yang telah dipelajari. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

menyimpulkan bahawa calon guru matematika memiliki keterampilan menutup pelajaran yang 

baik tetapi indikator mengevaluasi belum tercapai secara maksimal [10]. 

10. Belum melaksanakan pembelajaran yang bersifat konstektual. 

11. Belum terlihat melaksanakan proses penilaian sikap dan keterampilan. 

B. Latihan Kedua 

1. Sebagian besar mahasiswa sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Materi prasyarat belum disampaikan oleh mahasiswa. 

3. Tulisan di papan tulis sudah sistematis. 

4. Sudah ada kesesuaian antara yang tertulis di RPP dengan pelaksanaan pembelajaran. 

5. Penilaian keterampilan belum terlihat pada pembelajaran tetapi penilaian sikap sudah 

dilaksanakan. 

6. Ada dua mahasiswa yang belum melakukan refleksi proses dan materi pelajaran. 

C. Latihan Ketiga 

1. Mahasiswa sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, hanya saja ada satu mahasiswa yang 

belum menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu TW. 

2. Kemampuan mengajar mahasiswa sudah terlihat baik pada latihan ketiga ini tetapi penilaian 

keterampilan belum dicapai secara maksimal oleh mahasiswa pada pembelajaran dikelas. 

Penelitian lain juga menyatakan bahwa keterampilan dasar mengajar mahasiswa terlihat cukup 

baik pada beberapa aspek namun pada aspek keterampilan membuka, mengadakan variasi, dan 

menutup pelajaran perlu dilatih lebih lanjut [12]. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari data penelitian yang  dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1) 
kemampuan mahasiswa dalam pembuatan RPP semakin baik dari latihan pertama sampai latihan ketiga 
hanya saja pembuatan rubrik penskoran terutama untuk penilaian spiritual, sikap, dan keterampilan belum 
dicapai secara maksimal, 2) kemampuan latihan mengajar mahasiswa di kelas semakin baik dari latihan 
pertama sampai latihan ketiga hanya saja penilaian keterampilan dikelas belum dicapai secara maksimal.  

Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan membahas lebih dalam lagi tentang kemampuan mahasiswa 
calon guru matematika membuat RPP dan kemampuan latihan mengajar matematika dengan melihat 
kemampuan tersebut secara per indikator agar dapat lebih mengembangkan kemampuan mahasiswa ketika 
terjun langsung ke lapangan. 
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