BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan
Kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan jawaban dari rumusan
masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan
penelitian, analisis data, dan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Persepsi mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI terhadap
pembelajaran Microteaching cenderung terbesar pada kategori sedang
yaitu sebesar 40,00%.
2. Kesiapan mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI terhadap
pelaksanaan PPL cenderung terbesar pada kategori sedang yaitu sebesar
40.00%.
3. Kontribusi mata kuliah microteaching terhadap pelaksanaan PPL
mahasiswa pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI melalui uji korelasi
dengan kategori Sedang.
4. Pengujian Hipotesis terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara
pembelajaran Microteaching terhadap pelaksanaan PPL.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil dan temuan dari penelitian, maka peneliti
memberikan beberapa implikasi dan rekomendasi sebagai suatu masukan
dan pertimbangan. Adapun implikasi dan rekomendasi tersebut diantaranya:
1. Bagi mahasiswa, diharapkan agar lebih mengkaji dan mendalami tentang
pembelajaran

microteaching

agar

dapat

dipergunakan

ketika

melaksanakan PPL.
2. Bagi dosen,dalam proses perkuliahan untuk menyelipkan motivasi dan
informasi tentang pembelajaran microteaching untuk pengalaman
pertama mahasiswa dalam mengajar, dan dosen diharapkan memberikan
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informasi kegunaan yang lebih luas dari materi perkuliahan yang
diajarkan.
3. Bagi lembaga, agar mewadahi dan memfasilitasi

pembelajaran

microteaching agar kedepannya mahasiswa mendapatkan pengalaman
praktik mengajar, sehingga dapat digunakan dalam melaksanakan PPL.
4. Bagi peneliti, agar terus selalu belajar mengkaji lebih luas dan mendalam
lagi mengenai pembelajaran microteaching agar kedepannya lebih baik
dalam melakukan praktik mengajar.
5. Bagi penelitian selanjutnya agar mengkaji lebih luas dan mendalam lagi
mengenai kontribusi pembelajaran microteaching terhadap pelaksanaan
PPL.
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