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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh pembelajaran mikro terhadap kesiapan mengajar mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2013, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penguasaan pembelajaran mikro bagi 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 berada pada kategori sedang, 

yaitu 45 mahasiswa atau 55%. Hal ini menunjukan bahwa setelah mengikuti 

pembelajaran mikro, mahasiswa sudah mampu menyusun rencana pembelajaran 

dan mampu mengaplikasikan keterampilan mengajar dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 

2. Kesiapan mengajar mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkata 2013 berada pada 

kategori tinggi, yaitu terdapat 78 mahasiswa atau 95%. Hal tersebut menunjukan 

bahwa mahasiswa telah siap dalam hal mengajar baik dari segi kesiapan fisik, 

kesiapan mental, kesiapan materi/bahan ajar serta pengalaaman sebelumnya 

ketika mengikuti pembelajaran mikro. 

3.  Pembelajaran mikro berpengaruh terhadap kesiapan mengajar mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 UPI. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, masih terdapat keterbatasan dalam pelakasanaan penelitian ini, dalam 

hal variabel yang digunakan, objek penelitian yang digunakan, selain itu peneliti 

pun kesulitan untuk menyusun angket yang sensitif mengenai kesiapan mengajar 

dan pembelajaran mikro, karena tidak mudah untuk mengukur tingkat psikologi 

seseorang. Saran – saran yang ingin peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kesiapan mengajar mahasiswa maka hal pertama yang 

harus dilakukan adalah meningkatkan penguasaan pembelajaran mikro 
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mahasiswa. Meskipun secara keseluruhan penguasaan pembelajaran mikro 

mahasiswa sudah cukup baik, namun terdapat beberapa indikator pembelajaran 

mikro yang frekuensi nya masih rendah, yaitu indikator keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran, keterampilan pengelolaan kelas, dan keterampilan 

menggunakan variasi. Agar semua indikator pada pembelajaran mikro dapat 

dikuasai oleh seluruh mahasiswa dengan baik, maka penulis menyarankan untuk 

meningkatkan intensitas latihan mengajar bagi mahasiswa dalam pembelajaran 

mikro sehingga ketika melaksanakan PPL mahasiswa telah memiliki 

pengalaman mengajar yang lebih memadai. 

2. Penulis menyadari penelitian ini memiliki kelemahan karena data pra penelitian 

dan data penelitian diambil dalam kondisi yang berbeda. Oleh sebab itu penulis 

menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengambil data pra 

penelitian dan data penelitian dalam kondisi yang sama. Selain itu penulis 

mengharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti aspek – aspek lainnya yang 

mempengaruhi kesiapan mengajar yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. 

 

 

 

 

 

 


