
BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMK N 2 Sewon dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Program PPL merupakan matakuliah yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiwa S1 

yang mengambil program studi kependidikan. 

2. Kegiatan Praktik Pengalaman Mengajar ini mahasiswa praktikan mendapatkan 3 

kelas yakni XII M 1, XII T 1, XII T 3. 

3. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan ini praktikan telah melaksanakan proses 

kegiatan belajar mengajar selama 13 kali tatap muka. 

4. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan ini mahasiswa menghasilkan 4 RPP. 

5. Semua hal yang ditemui serta dialami oleh praktikan merupakan pengalaman dan 

proses pembelajaran yang sangat berharga sebagai bekal masa depan. 

6. Mahasiswa bisa mengetahui dan memahami administrasi pendidikan dan proses nyata 

pelaksanaannya. 

7. Lahan pengaplikasian dari apa yang didapat dalam bangku pendidikan dan 

pengalaman pribadi. 

8. Motivasi bagi mahasiswa untuk segera menyelesaikan studi dan mengabdi dengan 

apa yang dimiliki sebagai seorang pendidik. 

9. Dalam Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa mengalami beberapa 

hambatan, tetapi hambatan dapat diminimalisir. 

B. Saran 

Kegiatan PPL yang dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2015 atau kurang 

lebih dilaksanakan 1 bulan, telah memberikan banyak pengalaman bagi mahasiswa 

praktikan. Adapun hasil dari pelaksanaan PPL tersebut dapat memberikan saran kepada 

pihak untuk meningkatkan kegiatan PPL selanjutnya, antara lain : 

 

 

 



1. Pihak SMK N 2 SEWON 

a. Kurangnya koordinasi dengan dan pembinaan terhadap tim PPL sehingga 

terkesan segala sesuatu menjadi membingungkan. Sehngga kami berharap 

koordinasi dan pembinaan dilakukan dengan baik dan terencana dan 

berkesinambungan untuk yang akan datang 

b. Diharapkan dari pihak sekolahan lebih memperhatikan potensi dari para siswa, 

dimana sebagian besar potensi siswa SMK Negeri 2 Sewon berbakat di bidang 

olahraga. 

c. Penggunaan model pembelajaran yang variatif, sehingga tidak membosanan siswa 

dalam belajar. 

 

2. Mahasiswa PPL mendatang 

a. Mempersiapkan diri secara matang yang meliputi persiapan fisik maupun psikis 

sebelum penerjunan ke lokasi PPL. 

b. Menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak terutama warga sekolah 

sebagai tempat pelaksanaan PPL 

c. Menjaga nama baik Almamater, bersikap disiplin, dan bertanggungjawab. 

d. Mampu bekerja sama baik sesams mahasiswa sesame UNY atau mahasiswa dari 

universitas lain 

e. Komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa, DPL PPL dan pihak sekolah harus 

terjalin dengan baik, agar program yang akan dilaksanakn dapt berjalan dengan 

optimal. 

f. Pembuatan perangkat pembelajaran yang lengkap dan baik untuk persiapan 

pelaksanaan mengajar. 

g. Membina hubungan yang baik antar mahasiswa dan seluruh warga SMK N 2 

SEWON, meskipun kegiatan PPL telah berakhir. 

3. Universitas 

a. Pihak Universitas lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah yang 

menjadi tempat PPL, supaya terjalin kerjasama yang baik untuk menjalin 

koordinasi dan mendukung kegiatan PPL, baik yang berkenan dengan 

kegiatan administrasi maupun pelaksanaan fasilitas di lingkungan sekolah. 



b. Pihak Universitas melakukan kegiatan monitoring lebih intensif,untuk 

mengetahui jalannya kegiatan PPL yang dilakukan mahasiswa, juga untuk 

mengatasi segalapermasalahan yang mungkin timbul. 

c. Informasi mengenai laporan perlu diperjelas lagi mengingat dalam buku 

panduan yang ada hanya berupa sistematika laporan yang tidak memiliki 

penjelasan yang lebih mendalam. 

d. Waktu pelasanaan PPL yang bersamaan membuat mahasiswa praktikan tidak 

fokus dan harus membagi waktu dalam melaksanakan keduanya dalam waktu 

yang bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

UPPL. 2014. Panduan PPL .Yogyakarta : UPPL Universitas Negeri Yogyakarta. 

UPPL. 2014. Materi Pembekalan Kkn-Ppl .Yogyakarta : UPPL Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

 


