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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, hasil belajar mata kuliah 

MKKP dalam kategori baik sekali dalam artian tingaktat kemampuan mahasiswa 

pada MKKP baik sekali, dan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti PPL di SMK 

berada pada kategori baik. Kesiapan mahasiswa itu terkait dengan kesiapan 

kepribadian, kesiapan pedagogik, kesiapan profesional dan kesiapan sosial. 

kontribusi yang diberikan oleh hasil belajar MKKP terhadap kesiapan mahasiswa 

mempunyai hubungan yang cukup kuat dan dapat dikatakan adanya kontribusi 

hasil belajar MKKP terhadap kesiapan mahasiswa untuk mengikuti PPL di SMK. 

5.2  Implikasi dan Rekomendasi 

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan 

maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang 

pendidikan dan juga penelitian-peneltian selanjutnya, sehubungan dengan hal 

tersebut maka implikasi nya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa  

Dilihat dari hasil penelitian walaupun berada pada kategori baik, tapi 

ada beberapa diantaranya mahasiswa yang berada dikategori kurang 

baik, tentunya ini akan berdampak pada keterlambatan pada 

keikutsertaan mahasiswa melaksanakan PPL sehingga mahasiswa bisa 

mengalami keterlambatan studinya. diharapkan mahasiswa mampu 

meningkatkan kesiapan dari segala aspek untuk melaksanakan PPL di 

SMK khususnya dibagian profesionalisme sebagai mahasiswa yang 

akan melaksanakan PPL di SMK. 

2. Bagi Prodi PTB 

Diharapkan kedepannya pembelajaran MKKP bisa di tingkatkan 

sehinngga bisa mencapai kategori hampir istimewa atau bisa menjadi 

istimewa, karena dengan pembelajaran yang baik dan 
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pengetahuan/pemahaman mengenai pendidikan di SMK akan sangat 

berpengaruh bagi kesiapan mahasiswa untuk melaksanakan PPL di 

SMK, khususnya bagi mereka yang awalnya lulusan SMA kemudian 

kuliah di jurusan Pendidikan teknik bangunan. 

3. Bagi pengelola PPL 

Diharapkan kedepannya pihak pengelola PPL bisa memberikan 

pembekalan-pembekalan yang lebih baik lagi sebelum mahasiswa 

melaksanakan PPL di SMK. 

4. Bagi para Pengguna Hasil penelitian. 

jika ada masalah yang terjadi di lapangan tentang kesiapan mahasiswa 

untuk melaksanakan PPL di SMK diharapkan hasil penelitian ini bisa 

dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan masalah tersebut. 

 


