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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

     Pada Bab V penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang akan disusun 

berdasarkan seluruh kegiatan penelitian Pendapat Guru Pamong Tentang 

Keterampilan Pengelolaan Kelas Praktikan PPL Prodi Pendidikan Tata Boga di 

SMK Pariwisata (Penelitian ini terbatas pada SMK Pariwisata di Kota dan 

Kabupaten Bandung serta Kota Cimahi). 

A. Kesimpulan 

       Kesimpulan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pendapat Guru Pamong 

Tentang Keterampilan Pengelolaan Kelas Praktikan PPL Prodi Pendidikan Tata 

Boga di SMK Pariwisata yang dikemukakan sebagai berikut: 

1. Pendapat Guru Pamong Tentang Keterampilan Pengelolaan Kelas  Praktikan 

PPL Prodi Pendidikan Tata Boga Di SMK Pariwisata secara individu: 

a) Setengahnya berpendapat bahwa praktikan PPL sudah dapat mengatasi 

tingkah laku peserta didik yang ingin mendapatkan perhatian dari orang 

lain dengan cara menegur peserta didik secara tegas dan jelas yang 

mengganggu peserta didik lainnya dan menumbuhkan motivasi belajar 

peserta didik . 

b) Kurang dari setengahnya berpendapat bahwa praktikan PPL sudah dapat 

mengatasi tingkah laku peserta didik yang menunjukan kekuatan dirinya 

dengan cara melakukan pengarahan dan petunjuk kelas serta lebih 

menumbuhkan  komunikasi antara guru dan peserta didik . 

c) Setengahnya berpendapat bahwa praktikan PPL sudah dapat mengatasi 

tingkah laku peserta didik yang menyakiti orang lain dengan cara 

memberikan pengarahan yang positif kepada peserta didik, memberikan 

nasehat bahwa perbuatan seperti itu tidak baik . 

d) Sebagian besar berpendapat bahwa praktikan PPL sudah dapat mengatasi 

sikap peserta didik yang menolak untuk mencoba melakukan sesuatu 
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karena  yakin hanya kegagalan yang menjadi bagiaanya dengan cara 

memberikan motivasi kepada peserta didik. 

2. Pendapat Guru Pamong Tentang Keterampilan Pengelolaan Kelas Praktikan 

PPL Prodi Pendidikan Tata Boga Di SMK Pariwisata secara kelompok: 

a) Sebagian besar berpendapat bahwa praktikan PPL sudah dapat mengatasi 

keadaan kelas yang kurang kohesif yaitu dengan cara menciptakan rasa 

nyaman peserta didik untuk belajar. 

b) Setengahnya berpendapat bahwa praktikan PPL sudah dapat menghadapi 

keadaan kelas yang selalu mereaksi negatif terhadap salah seorang 

anggotanya dengan cara memberikan pengarahan yang positif kepada 

peserta didik, menghimbau peserta didik agar tidak melakukan hal 

tersebut, memberikan teguran terhadap gangguan. 

c) Setengahnya berpendapat bahwa praktikan PPL sudah dapat menghadapi 

keadaan kelas yang selalu membesarkan hati peserta didik lainnya tetapi 

justru melanggar norma kelompok dengan memberikan pengertian bahwa 

perlakuan itu tidak baik dan memberikan  pengarahan kepada seluruh 

anggota kelas. 

d) Setengahnya berpendapat bahwa praktikan PPL sudah dapat menghadapi 

kedaan kelas yang cenderung mudah dialihkan dari tugas yang sedang 

dikerjakan yaitu dengan memberikan teguran dan diajak bicara misalnya 

“kamu sedang apa?”, “coba duduk ditempatnya lagi” . 

e) Setengahnya berpendapat bahwa praktikan PPL sudah dapat menghadapi  

keadaan kelas yang memiliki semangat kerja yang rendah dengan 

melakukan pembagian tugas kelompok dengan baik, memberikan motivasi 

kepada kelas tersebut, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap 

sesama anggota kelas. 

f)  Lebih dari setengahnya berpendapat bahwa praktikan PPL sudah dapat 

menghadapi keadaan kelas yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan 

keadaan yang baru yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa 

situasi baru itu sesuatu yang lumrah. 
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B. Saran 

     Berdasarkan hasil penelitian penulis mencoba memberikan saran kepada 

Guru Pamong untuk di informasikan kepada Praktikan PPL yang akan datang 

yaitu untuk: 

1. Lebih menumbuhkan rasa percaya diri ketika berada di dalam kelas 

dan tetap tenang ketika menghadapi masalah dalam Pengelolaan 

Kelas. 

2. Lebih mengarahkan Praktikan PPL dalam hal mengelola kelas secara 

individu dan kelompok. 

3. Lebih fokus dan lebih berbaur dengan guru sehingga Praktikan PPL 

dapat lebih merasakan fungsi dan peran guru selama melaksanakan 

PPL. 

 

 

 


