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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penguasaan kompetensi pedagogik mahasiswa praktikan PPL di SMKN 12 

Bandung semester genap tahun 2018/2019 termasuk ke dalam kategori siap 

untuk menjadi guru profesional. Hal yang paling belum dikuasai dari 

kompetensi ini adalah belum maksimalnya dalam memanfaatkan informasi 

hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

2. Penguasaan kompetensi kepribadian mahasiswa praktikan PPL di SMKN 12 

Bandung semester genap tahun 2018/2019 termasuk ke dalam kategori siap 

untuk menjadi guru profesional. Hal yang paling belum dikuasai dari 

kompetensi ini adalah kurangnya menunjukkan etos kerja dan tanggung 

jawab yang tinggi. 

3. Penguasaan kompetensi sosial mahasiswa praktikan PPL di SMKN 12 

Bandung semester genap tahun 2018/2019 termasuk ke dalam kategori siap 

untuk menjadi guru profesional. Hal yang paling belum dikuasai dari 

kompetensi ini adalah kurangnya berkomunikasi dengan teman sejawat, 

peserta didik dan masyarakat sekolah secara santun, empatik, dan efektif 

tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 

4. Penguasaan kompetensi profesional mahasiswa praktikan PPL di SMKN 12 

Bandung semester genap tahun 2018/2019 termasuk ke dalam kategori cukup 

siap untuk menjadi guru profesional. Hal yang paling belum dikuasai dari 

kompetensi ini adalah belum maksimalnya dalam memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi untuk pengembangan diri 

1.2 Implikasi  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mempersiapkan 

diri dalam mengahadapi dunia kerja sebagai tenaga pendidik profesional. 
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2. Mengetahui perkembangan pelaksanaan PPL, sehingga kurikulum, metode, 

dan pengelolaan proses belajar mengajar dapat disesuaikan dan diperbaiki 

dengan tuntuan yang ada di lapangan 

3. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan mahasiswa 

PPL untuk menjadi guru profesional. 

1.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan 

rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak 

terkait, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Departemen Pendidikan Teknik Mesin dan Departemen Pendidikan 

Teknik Elektro, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan 

untuk perbaikan dalam membekali mahasiswa dengan berbagai perangkat 

kompetensi yang dirasa masih kurang, seperti kompetensi profesional yang 

berada pada kategori cukup siap, sehingga dapat dilakukan tinjauan terhadap 

mata kuliah penunjang sebelum pelaksanaan praktik Program Pengalaman 

Lapangan. Upaya lain yang dapat dilakukan mungkin dengan cara 

memberikan pendalaman dan penguatan terhadap materi dan praktik yang 

relevan dengan kebutuhan di SMK, serta pelaksanaan program micro 

teaching secara khusus.      

2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai ketercapaian empat domain kompetensi yang harus dikuasai guru 

profesional, namun dengan menggunakan metode yang berbeda. Selain itu, 

sebaiknya instrumen yang akan digunakan memiliki konten yang lebih 

spesifik agar dapat dilakukan pemetaan terhadap hasil penguasaan 

kompetensi secara lebih detail.  

 


