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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI
A. Simpulan
Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan
penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan penelitian yang di dapat
dari hasil analisis data yang terkumpul. Berdasarkan pembahasan pada bab
sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah
yang diajukan pada BAB I mengenai gambaran umum tentang kesiapan
mahasiswa PTB terhadap kompetensi profesional dan sosial sebagai calon
guru SMK bidang teknik bangunan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian
tentang kesiapan mahasiswa PTB terhadap kompetensi profesional dan sosial
sebagai calon guru SMK bidang teknik bangunan. Adalah:
1. Kesiapan mahasiswa PTB terhadap kompetensi profesional sebagai calon
guru SMK bidang teknik bangunan tergolong kedalam kriteria cukup
tinggi dengan persentasi 25%.
2. Kesiapan mahasiswa PTB terhadap kompetensi sosial sebagai calon guru
SMK bidang teknik bangunan tergolong cukup tinggi 36%.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diimplikasikan hal – hal sebagai
berikut:
1. Dengan adanya gambaran umum tentang kesiapan mahasiswa PRODI
PTB DPTS FPTK UPI terhadap kompetensi profesional, hal ini
menunjukan bahwa kesiapan mahasiswa PTB terhadap kompetensi
profesional yang cukup tinggi bisa mempengaruhi terbentuknya kinerja
seorang guru yang kurang maksimal, maka dari itu mengoptimalkan
kompetensi profesional mahasiswa PTB sebaiknya ditingkatkan.
2. Dengan adanya gambaran umum tentang kesiapan

mahasiswa PRODI

PTB DPTS FPTK UPI terhadap kompetensi sosial, hal ini menunjukan
bahwa kesiapan mahasiswa PTB terhadap kompetensi sosial yang cukup
tinggi bisa mempengaruhi terbentuknya kinerja seorang guru yang kurang
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maksimal, maka dari itu mengoptimalkan kompetensi sosial mahasiswa
PTB sebaiknya ditingkatkan.
C. Rekomendasi
Dalam proses perkembangan mahasiswa dalam menjalankan tugasnya
sebagai tenaga pengajar dan sebagai peserta didik itu sendiri sangatlah
penting dalam meningkatkan kompetensi profesional dan sosial sebagai calon
guru SMK bidang teknik bangunan. Untuk itu, berdasarkan pembahasan,
kesimpulan dan implikasi, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi,
diantaranya:
1.

Pihak Prodi PTB DPTS FPTK UPI
Dosen dapat mengetahui gambaran kompetensi profesional dan
sosial mahasiswa sebagai calon guru SMK bidang teknik bangunan
dengan melihat hasil dari ujian PPL mahasiswa. Namun dengan hasil ujian
PPL saja tidak cukup, dengan penilain perindikator dari tiap aspek maka
dapat diketahui letak kelemahan mahasiswa dalam mengusai kompetensi
profesional dan sosial. Sebelum melepas mahasiswa untuk melaksankan
PPL, sebaiknya pihak prodi melakukan pembekalan atau pelatihan terlebih
dahulu kepada mahasiswa yang akan melaksankan PPL. Dengan lebih
menjelaskan kompetensi guru yang harus diterapkan pada saat
melaksankan PPL atau dengan melakukan mikro teaching khususnya
untuk mahasiswa PTB, dengan demikian mahasiswa mempunyai
gambaran bagaimana menjalankan perannya sebagai pengajar dan
menumbuhkan motivasi didalam diri mahasiswa untuk menjadi seorang
guru yang profesioanal.

2. Bagi mahasiswa
Alangkah baiknya apabila mahasiswa PTB tidak menganggap sepele
pada mata kuliah keahlian profesi karena mata kuliah tersebut sangatlah
berpengaruh dan membantu mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya
menjadi seorang guru pada saat melakukan PPL. Sebagian besar
mahasiswa

PTB kurang mengusai kompetensi guru dikarenakan
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kurangnnya ketertarikan mahasiswa PTB terhadap profesi guru itu sendiri
sehingga menimbulkan rasa ketidak tertarikan untuk mempelajari lebih
dalam pada mata kuliah keahlian profesi.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan dalam penelitian selanjutnya, peneliti melakukan penelitian
untuk faktor lain yang mempengaruhi kompetensi profesional dan sosial
agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih
dalam untuk dunia pendidikan.
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