BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukan pada bab IV, maka
dapat diambil kesimpulan antara lain:
1. Untuk kompetensi pedagogik mahasiswa PPG SM-3T UNJ pada
pelaksanaan PPG SM-3T termasuk dalam kategori baik dengan
perolehan nilai antara 82 sampai dengan 98 disesuaikan dengan
kriteria penilaian pada partisipasi workshop, presentasi hasil
workshop, mikro/peerteaching, tes formatif, dan penilaian yang
dilakukan oleh teman sejawat.

Untuk kompetensi profesional

mahasiswa PPG SM-3T UNJ pada pelaksanaan PPG SM-3T
termasuk dalam kategori baik hampir sama dengan perolehan nilai
pada kompetensi pedagogik yaitu berada diantara nilai 82-98.
Penilaian ini juga ditentukan berdasarkan kriteria penilaian pada
pembuatan silabus, lembar kerja siswa, lembar penilaian siswa,
pembuatan bahan ajar, media pembelajaran, Rencana Skenario
Pembelajaran, dan pembuatan proposal Penelitian Tindak Kelas
(PTK).
2. Kompetensi sosial mahasiswa PPG SM-3T UNJ pada pelaksanaan
PPG SM-3T termasuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan
skor rata-rata 90% karena mahasiswa sudah memahami bagaimana
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3. kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik, komunikasi
dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, komunikasi
dengan orang tua/wali peserta didik, dan komunikasi dengan
masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga seluruh aspek dari
kompetensi sosial sudah tercapai ataupun terpenuhi dalam
pelaksanaan PPG SM-3T.
4. Kompetensi kepribadian mahasiswa PPG SM-3T UNJ pada
pelaksanaan PPG SM-3T termasuk dalam kategori sangat baik
dengan perolehan skor rata-rata 92% karena mahasiswa sudah
memahami bagaimana kemampuan untuk bertindak sesuai dengan
norma Agama, Hukum, Sosial, dan Kebudayaan Nasional
Indonesia, kemampuan untuk menampilkan diri sebagai pribadi
yang jujur, berahlak mulia, dan teladan bagi peserta didik,
Kemampuan menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil,
dewasa dan arif, serta berwibawa, kemampuan menunjukkan etos
kerja dan tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga dan percaya diri,
dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru, sehingga seluruh
aspek dari kompetensi kepribadian sudah tercapai ataupun
terpenuhi dalam pelaksanaan PPG SM-3T.

B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti, diperoleh
bahwa kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa PPG SM-3T UNJ masuk
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dalam kategori yang sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan
agar mahasiswa PPG SM-3T tetap meningkatkan kompetensi yang dimiliki
guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mewujudkan
tercapainya tujuan pendidikan nasional.

C. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh mahasiswa dalam
pembahasan memang sudah baik. Namun sesuai dengan hasil
perolehan nilai yang didapat terutama pada nilai presentasi hasil
workshop dan microteaching dengan perolehan nilai terendah yaitu
82,

disarankan

agar

mahasiswa

perlu

meningkatkan

kemampuannya lagi dalam membuat dan mempresentasikan hasil
workshop, demikian juga dengan microteaching. Sebaiknya
melakukan persiapan yang baik dan mempelajari bagaimana cara
menampilkan hasil presentasi dan microteaching yang baik dan
menarik.
2. Kompetensi profesional yang dimiliki oleh mahasiswa PPG SM-3T
dikatakan sudah baik juga. Dan sesuai dengan hasil penilaian yang
dilakukan ada kriteria yang memperoleh skor yang cukup rendah
yaitu 82 pada kriteria pembuatan LKS atau Lembar Kerja Siswa.
Dan disarankan agar mahasiswa PPG SM-3T UNJ tetap
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memperbaharui kemampuan ini dengan mencari referensi tentang
pembuatan LKS yang baik dan sesuai dengan standar yang
ditentukan.
3.

Kompetensi sosial yang dimiliki oleh mahasiswa PPG SM-3T
dikatakan sudah sangat baik, namun perlu diingat bahwa memiliki
hubungan yang baik dengan teman sejawat sangat perlu untuk tetap
menjalin kerja sama dalam meningkatkat kualitas pendidikan dan
sebaiknya sesama tenaga pendidik agar tetap saling menghargai
satu sama lain. Begitu pula komunikasi dengan orang tua peserta
didik perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar nanti mampu dan
bekerja sama dalam memperhatikan perkembangan anak secara
bersama-sama.

4. Untuk kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh mahasiswa PPG
SM-3T juga dikatakan sudah sangat baik, namun perlu diingat
bahwa menjadi pribadi yang mantap, dewasa, dan stabil serta
berwibawa perlu ditingkatkan agar nanti mampu membuat segala
keputusan dengan baik pula. Artinya seorang guru tidak boleh labil
dalam menentukan keputusan yang dibuat. Perlu ada yang namanya
ketegasan, kedewasaan bahkan harus menunjukkan bahwa guru
adalah seorang dengan yang memiliki wibawa atau karisma yang
sangat baik.

