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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Pemahaman Mahasiswa terdapat oada aspek keterampilan dasar 

mengajar paling besar terhadap aspek keterampilan memberikan penguatan 

dengan nilai rata-rata sebesar 88, sedangkan pemahaman terendah terdapat 

pada aspek keterampilan mengadakan variasi dengan nilai sebesar 56. 

Berdasarkan hasil penghitungan SPSS versi 26 menunjukkan koefisien 

korelasi antara variabel X dan variabel Y didapat bahwa hubungan yang 

signifikan dengan korelasi kuat antara nilai konversi mata kuliah Micro 

Teaching dengan pemahaman aspek keterampilan dasar mengajar mahasiswa 

peserta Kampus Mengajar. 

Selain itu, angka koefisien korelasi berbentuk positif sehingga didapat 

kesimpulan bahwa diantara kedua variabel tersebut terdapat hubungan yang 

searah, dimana ketika nilai konversi naik maka pemahaman terhadap 

keterampilan dasar mengajar pun akan naik. 

Mengonversi SKS ke mata kuliah Micro Teaching tetap membuat 

mahasiswa tekpend memahami aspek keterampilan dasar mengajar, yang 

kemungkinan didapatkan dari pembelajaran mata kuliah lain di kampus, 

pengalaman di masa sekolah, lingkungan tempat mengajar. 

Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru profesional 

adalah keterampilan dasar mengajar. Keterampilan ini secara alami 

berkembang di semua individu selama mereka bersekolah. Keterampilan ini 

dapat diperoleh melalui mata kuliah yang disebut Micro Teaching. 

Keterampilan ini harus dikuasai oleh peserta pelatihan atau calon guru sebelum 

terjun langsung ke lembaga pendidikan. 

Mengingat keterampilan dasar mengajar tidak dapat dikembangkan 

dalam semalam dan harus terus dipupuk dan ditingkatkan, pembelajaran mikro 

dapat dijadikan sebagai metode alternatif bagi calon guru dan guru yang sudah 
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menduduki jabatan profesional sebagai guru untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan mengajarnya. 

 

5.2 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa 

rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu: 

1. Bagi Guru Pamong & DPL Kampus Mengajar 

Guru pamong dan DPL harus secara teliti memperhatikan kinerja 

mahasiswa peserta Kampus Mengajar agar penilaian yang dilakukan 

sesuai. 

2. Bagi Mahasiswa Peserta Kampus Mengajar 

Mahasiswa program studi teknologi Pendidikan yang mengikuti program 

Kampus Mengajar meskipun mengonversi ke mata kuliah Micro Teaching 

tetap harus memiliki pemahaman tentang keterampilan dasar mengajar 

dan memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Dalam penelitian 

ini didapat bahwa pemahaman mahasiswa dalam aspek keterampilan 

mengadakan variasi rendah, sedangkan keterampilan tersebut sangat 

penting dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga mahasiswa sebaiknya 

mempelajari kembali untuk keterampilan mengdakan variasi tersebut. 

Selain itu, sebaiknya selain memahami keterampilan dasar mengajar, 

sebaiknya keterampilan dasar mengajar tersebut dibuat sebagai latihan. 

3. Bagi Peneliti 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat melakukan identifikasi 

dari berbagai pendekatan dan mengkaji ulang hasil kajian yang telah penulis 

lakukan. Selain itu, diharap untuk penelitian selanjutnya tidak hanya 

menguji  pemahaman terhadap aspek keterampilan dasar mengajar 

melainkan menguji keterampilan dasar mengajar  secara langsung. 


