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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Minat menjadi guru termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 77,4% 

atau sebanyak 65 mahasiswa dari 84 mahasiswa yang teliti. Terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara minat menjadi guru dengan 

kesiapan menjadi guru mahasiswa Pendidikan IPS angakatan 2010, 

dibuktikan dengan r hitung > r tabel (0,407>0,166) dan nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Artinya semakin tinggi minat mahasiswa 

terhadap profesi guru maka semakin tinggi pula kesiapan mahasiswa 

untuk menjadi guru. 

2. Pengalaman PPL mahasiswa termasuk dalam kategori sedang yaitu 

sebesar 53,6% atau sebanyak 45 mahasiswa dari 84 mahasiswa yang 

diteliti. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

pengalaman PPL dengan kesiapan menjadi guru mahasiswa Pendidikan 

IPS angakatan 2010, dibuktikan dengan r hitung > r tabel (0,336>0,113) 

dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Artinya bahwa 

semakin banyak pengalaman terutama pengalaman PPL yang diperoleh 

mahasiswa maka mereka akan semakin siap untuk menjadi guru. 
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3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama 

antara minat menjadi guru dan pengalaman PPL dengan kesiapan 

menjadi guru mahasiswa Pendidikan IPS angakatan 2010, dibuktikan 

dengan r hitung > r tabel (11,594>3,32) dan nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 (p<0,05). Artinya semakin tinggi minat mahasiswa terhadap 

profesi guru dan semakin banyak pengalaman PPL yang diperoleh 

mahasiswa maka mereka akan lebih siap untuk menjadi guru. 

B. Implikasi  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian maka dapat 

disajikan implikasi sebagai berikut: 

1. Adanya kontribusi yang positif dan signifikan minat menjadi guru 

terhadap kesiapan mahasiswa untuk menjadi guru. Hal ini dapat 

memberikan petunjuk bahwa pentingnya minat menjadi guru terhadap 

kesiapan menjadi guru karena dengan memiliki minat yang tinggi untuk 

menjadi guru akan mendukung kesiapan untuk menjadi guru. 

2. Adanya kontribusi yang positif dan signifikan pengalaman PPL terhadap 

kesiapan mahasiswa untuk menjadi guru. Hal ini dapat memberikan 

petunjuk bahwa pentingnya pengalaman terutama pengalaman PPL 

terhadap kesiapan mahasiswa untuk menjadi guru. Sejalan dengan itu 

pilihan menjadi guru merupakan pilihan yang didasarkan oleh peluang 

kerja yang masih belum terbuka lebar, sehingga mahasiswa merasa 

tergerak untuk mencapai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk kesiapan menjadi guru. 
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3. Adanya hubungan yang positif dan signifikan minat menjadi guru dan 

pengalaman PPL dengan Kesiapan mahasiswa untuk menjadi guru pada 

makasiswa jurusan IPS, merupakan bukti secara ilmiah pentingnya mahasiswa 

memiliki minat yang tinggi untuk menjadi guru, dan memiliki pengalaman PPL. 

Selain itu hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi pengguna, 

apabila ingin meningkatkan kesiapan menjadi guru, bisa dilakukan dengan 

meningkatkan minat menjadi guru dan pengalaman PPL. 

C. Saran  

1. Bagi Perguruan Tinggi di DIY dan Jurusan IPS 

Bagi Perguruan Tinggi di DIY dan Jurusan IPS disarankan untuk 

mempersiapkan mahasiswa menjadi guru profesional dengan cara memberikan 

motivasi dan mata kuliah yang berkaitan dengan profesi keguruan, sehingga 

minat mahasiswa terhadap profesi guru semakin tinggi. Memperpanjang 

kegiatan PPL, sehingga ketika mahasiswa lulus mereka lebih siap untuk menjadi 

guru. Memberi fasilitas yang memadai yang dapat mendukung prestasi akademik 

mahasiswa. 

2. Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa agar senantiasa memiliki minat menjadi guru yang tinggi. 

Dengan berbagai cara seperti mengenal lebih jauh tentang profesi guru, mencari 

tahu kabar dan informasi mengenai profesi keguruan. Serta mencari banyak 

pengalaman, seperti mengajar les privat atau pengalaman mengajar lainnya 

supaya lebih siap untuk menjadi guru. 
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