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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

A.  Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh pembelajaran micro teaching terhadap kesiapan 

mengajar mahasiswa PPL Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 2017 

Universitas Pendidikan Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

 

1.  Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan mahasiswa dalam 

pembelajaran mikro terdapat pada kategori tinggi, artinya mahasiswa PPL 

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis angkatan 2017 yang dalam 

penelitian ini terdiri dari Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Ekonomi, 

Pendidikan Manajemen Bisnis, dan Pendidikan Manajemen Perkantoran, 

setelah mengikuti pembelajaran mikro mahasiswa menguasai indikator  

micro teaching dengan memiliki setiap keterampilan dalam merencanakan 

pembelajaran dan mampu mengaplikasikan keterampilan mengajar dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

2.  Kesiapan mengajar mahasiswa PPL Fakultas Pendidikan Ekonomi dan 

Bisnis angkatan 2017 berada pada kategori siap. Artinya Mahasiswa 

memiliki kesiapan mengajar dan menguasai setiap indikator kesiapan 

mengajar dengan baik. 

3. Pembelajaran mikro berpengaruh positif terhadap kesiapan mengajar PPL 

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis angkatan 2017 UPI.  

B.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh 

pembelajaran mata kuliah micro teaching terhadap kesiapan mengajar mahasiswa 

PPL Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 2017 Universitas Pendidikan 

Indonesia diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut:  
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1. Sebagai bahan masukan bagi Institusi untuk meningkatkan kualitas  ruangan 

lab micro teaching atau menambah jumlahnya selain itu perlu diperbanyak 

kuantitas latihan mengajar pada saat pembelajaran micro teaching sehingga 

mahasiswa bisa menggunakannya untuk mempraktikan setiap keterampilan 

mengajar yang sudah dimilikinya, karena mahasiswa terkadang hanya 

menguasai teori mengenai keterampilan mengajar dengan fasilitas lab yang 

selalu tersedia maka mahasiswa dapat mempraktikannya secara langsung 

dengan latihan mengajar dikelas sehingga dapat meningkatkan keterampilan 

mengajar mahasiswa.  

2. Bagi Mahasiswa disarankan untuk terus meningkatkan dan menambah 

wawasan mengenai micro teaching, yang masih berada di kategori sedang 

pada indikator Penyusunan materi pelajaran maka mahasiswa harus 

meningkatkan kemampuannya dengan menambah literasi menganai materi 

pembelajaran untuk memudahkan dalam penyusunan materi pembelajaran 

sesuai silabus, serta lebih meningkatkan keterampilan yang masih dalam 

kategori sedang seperti mencantumkan penilaian/evaluasi untuk menguji 

kemampuan siswa, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya dan 

keterampilan menggunakan variasi, mahasiswa harus dapat menentukan 

jenis evaluasi yang sesuai saat pembelajaran, selain itu penguasaan materi 

yang baik juga mendukung dalam keterampilan menjelaskan, mahasiswa 

dapat berlatih berbicara didepan kelas agar tidak gugup, sehingga materi 

dapat disampaikan dengan jelas, selain itu mahasiswa harus menciptakan 

susasana kelas yang aktif dengan mengadakan tanya jawab sehingga 

terdapat komunikasi dua arah antara peserta didik dan pegajar.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesiapan mengajar. 

faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor fisiologis, psikologis dan materi, 

selain itu peneliti selanjutnya dapat meneliti objek yang berbeda sehingga 

dapat menguatkan atau membandingkan dengan hasil penelitian ini. 


