
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data hasil analisis statistik deskriptif dengan  melihat nilai 

standar skala lima yang diperoleh dari skor rata-rata dan standar deviasi 

menunjukkan bahwa Mikro Teaching di Program Studi Tadris Biologi 

IAIN Kendari T.A 2019/2020 yang memiliki nilai rata-rata sebesar 87,55 

termasuk dalam kategori “sedang”, yang berada pada interval 83-91. 

2. Berdasarkan data analisis statistik deskriptif dengan melihat nilai standar 

skala lima yang diperoleh dari skor rata-rata dan standar deviasi 

menunjukkan bahwa Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) di 

Program Studi Tadris Biologi IAIN Kendari T.A 2019/2020 yang 

memiliki nilai rata-rata sebesar 107,7 termasuk dalam kategori “sedang”, 

yang berada pada interval 102-112. 

3. Berdasarkan nilai dari data hasil analisis statistik inferensial uji hipotesis 

(uji-t) diperoleh nilai signifikansi pengenalan lapangan persekolahan 

sebesar 0,00 < 0,05 dengan nilai thitung sebesar 9,008 > ttabel 2,01669, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel  Mikro teaching (X) 

berpengaruh terhadap variabel pengalaman lapangan persekolahan (Y) 

5.2 Saran 

Saran ini ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam pendidikan, 

yaitu sebagai berikut: UPT Lab. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan   
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Bagi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Lab. FTIK sebagai penyelenggara mata 

kuliah micro teaching dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II ) 

hendaknya lebih memperhatikan media atau alat penunjang untuk 

mendukung program perkuliahan micro teaching 

Sehingga mahasiswa lebih siap ketika diterjunkan di lapangan 

saat pelaksanaan PLP II. 

1. Program Studi Tadris Biologi 

Jurusan  program studi tadris Biologi hendaknya lebih 

meningkatkan kualitas mahasiswa sebelum mahasiswa melaksanakan 

PLP II dengan pelaksanaan perkuliahan micro teaching yang lebih baik 

lagi seperti, menambah waktu perkuliahan micro teaching, menyediakan 

sumber dan media pembelajaran Biologi. 

2. Mahasiswa  

Pada pelaksanaan perkuliahan micro teaching hendaknya 

mahasiswa lebih berlatih untuk menguasai keterampilan mengajarnya 

seperti keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi 

pembelajaran, keterampilan mengelola kelas dan sebagainya. Dalam 

pelaksanaan PLP II mahasiswa juga diharapkan lebih aktif untuk 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong agar mampu 

mempersiapkan pembelajaran yang baik. 

3. Peneliti Selanjutnya   

  Penelitian ini hanya melihat seberapa pengaruh perkuliahan 

mikro teching terhadap pengenalan lapangan persekolahan (PLP II) saja, 
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untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengkaji lebih khusus lagi 

terkait mikro teaching dengan PLP II. 

 

 


