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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kompetensi pedagogik minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa S1 untuk

mengajar mata diklat produktif tingkat dasar dari kompetensi yang disyaratkan

yaitu pengetahuan kurikulum 94,85%, perencanaan pembelajaran 92,04%,

pelaksanaan pembelajaran 91,90%, kemampuan mengevaluasi 90,30% serta

penggunaan media dan sumber belajar 82,25%. Kompetensi pedagogik digunakan

dalam proses belajar mengajar yang berhubungan langsung dengan iklim

pembelajaran.

2. Kompetensi profesional minimal yang harus dikuasai dari kompetensi yang

disyaratkan yaitu kemampuan dalam mata diklat produktif tingkat dasar 88,99%,

wawasan 79,17% dan keorganisasian 77,94%. Kompetensi profesional khususnya

kemampuan dalam mata diklat tingkat dasar digunakan dalam pembelajaran

sebagai bahan yang akan diajarkan kepada siswa, sehingga seorang guru harus

dapat memahami dan mendalami.

3. Kompetensi kepribadian minimal yang harus dikuasai dari kompetensi yang

disyaratkan yaitu penampilan 93,01% dan sikap/perilaku 92,13%. kompetensi

kepribadian sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena kompetensi ini

menunjang proses pembelajaran, sebab seorang guru akan menjadi pusat

perhatian serta panutan bagi para siswa.
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4. Kompetensi sosial minimal yang harus dikuasai dari kompetensi yang disyaratkan

untuk mengajar yaitu komunikasi 90,76%, menghargai orang lain 90,67% dan

kerjasama 89,71%. Seorang guru harus mempunyai kompetensi sosial yang baik

karena pada dasarnya profesi guru merupakan profesi yang banyak berhubungan

dengan orang, sehingga guru dituntut untuk aktif dalam sosialisasi.

5. Untuk menjadi seorang guru mata diklat produktif tingkat dasar, mahasiswa S1

Teknik Boga minimal harus memiliki 90,27% kompetensi pedagogik, 82,03%

kompetensi profesional, 92,57% kompetensi kepribadian dan 90,38% kompetensi

sosial dari kompetensi yang disyaratkan.

B. Keterbatasan

Pada dasarnya penelitian ini telah dilaksanakan sebaik-baiknya mulai dari

perencanaan hingga penyusunan laporan, akan tetapi penelitian ini tidak lepas dari

kelemahan atau keterbatasan yaitu : Instrumen yang digunakan baru diujikan

berdasarkan expert judgement sehingga masih perlu diuji constructnya, dengan

demikian masih ada kemungkinan instrumen yang digunakan pada penelitian ini

kurang tepat untuk mengukur pendapat.

C. Saran

1. Kepada pihak kampus diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran dan

meningkatkan sarana dan prasarana sehingga dapat menghasilkan lulusan yang

lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
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2. Kepada pihak kampus hendaknya dapat lebih menjalin hubungan dengan pihak

industri sebagai pengguna dari SDM yang telah dihasilkan dalam proses

pembelajaran, sehingga ada link and match yang dapat membantu lulusan agar

lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

3. Kepada pihak sekolah sebagai stakeholder hendaknya menginformasikan dan

menjalin hubungan dengan pihak kampus sehingga terjadi timbal-balik antara

sekolah dan kampus dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dimasa-masa

mendatang.

4. Kepada pihak mahasiswa diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan dan

informasi dari dunia kerja sehingga dapat membaca kebutuhan dunia kerja dan

dapat lebih meningkatkan lagi kompetensinya.

5. Kompetensi Pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan

kompetensi sosial hendaknya lebih dapat ditingkatkan lagi oleh mahasiswa S1

boga agar dalam dunia kerja dapat lebih mudah beradaptasi sehingga lebih dapat

mengembangkan karier sesuai dengan kejuruannya.


