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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait 

dengan tema  Dampak KKN dan PPL Internasional  Kompetensi Keguruan 

bagi Mahasiswa FAI UNMUH Ponorogo di SERPAMA Kamboja, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pada aspek kompetensi pedagogik para mahasiswa perseta KKN dan PPL 

Internasional di SERPAMA Kamboja lebih percaya diri dalam 

pengelolaan perserta didik karena bisa memahami perserta didik secara 

mendalam, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan 

mengembangkan potensi perserta didik.  

b. Pada Aspek kompetensi kepribadian para mahasiswa perserta KKN dan 

PPL Internasional di SERPAMA Kamboja telah mampu menjukan 

kepribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia 

yang menjadi teladan perserta didik, mengevaluasi kinerja sendiri, 

mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

c. Pada aspek kompetensi sosial para mahasiswa perserta KKN dan PPL 

Internasional di SERPAMA Kamboja mampu dalam berkomunikasi secara 

efektif dan efisien dengan perserta didik,  orang tua/wali perseta didik, 
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sesama pengajar, dan masyarakat sekitar, dan mampu menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi secara funsional 

d. Pada aspek Kompetensi Profesional para mahasiswa perserta KKN dan 

PPL Internasional di SERPAMA Kamboja mempunyai kemampuan 

menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam seperti 

menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam praktek pembelajaran sehari-

hari, mengetahui hubungan konsep antar mata pelajaran, menguasi materi 

dan kurikulum sekolah, mampu berkompetensi secara profesional, dan 

menguasai konsep, struktur, dan materi yang di ajarkan. 

B. SARAN 

Untuk menjadi bahan pertimbangan kepada beberapa pihak yang 

berkaitan dengan judul skripsi bertema Dampak KKN dan PPL Internasional  

Kompetensi Keguruan bagi Mahasiswa FAI UNMUH Ponorogo di 

SERPAMA Kamboja adalah sebagai berikut: 

1. Bagi yayasan SERPAMA perlu menambah (SDM) untuk bisa 

memaksimalkan dalam pembelajaran pada perserta didik. 

2. Bagi Gurunya hendaknaya menggunakan media dalam mengajar, sehingga 

bisa mempermudah dalam mengajar dan lebih mudah serta tidak 

membuang-buang waktu yang banyak dalam menyampikan pembelajaran 

3. Bagi Bapak Ibu Guru penelitian ini dapat menambah refrensi serta ilmu 

pengetahuan dalam pertimbangan kedepann terkait kompetensi keguruan 

dalam mendidik perserta didik 


