
BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai salah satu usaha mahasiswa dalam 

rangka mengaplikasikan segala pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan di 

bangku perkuliahan maupun di luar bangku perkuliahan. Mahasiswa kependidikan 

dituntut untuk menguasai empat kompetensi guru yaitu: pedagogik, personal, sosial, dan 

professional. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa kependidikan merupakan seorang calon 

pendidik yang profesional dapat mengetahui seluk beluk pembelajaran dan karakteristik 

rekan seprofesi serta karakteristik peserta didik. Sehingga suatu saat nanti, dapat dengan 

tepat dalam menggunakan model pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan pengalaman lapangan yang telah dilaksanakan lokasi SMA N 1 

Gamping, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kegiatan PPL dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menemukan 

permasalahan aktual seputar kegiatan belajar mengajar di lokasi tempat PPL. Selain 

itu, mahasiswa juga dapat menemukan solusi pemecahan dari permasalahan-

permasalahan tersebut.  

2. Kegiatan PPL sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan 

pengalaman, serta gambaran yang nyata mengenai pembelajaran di kependidikan 

sebagai bekal bagi seorang calon pendidik sebelum terjun dalam dunia pendidikan 

secara utuh.  

3. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya, 

misal dalam pengembangan media, menyusun materi sendiri berdasarkan kompetensi 

yang ingin dicapai, dan lain sebagainya.  

4. Mahasiswa kependidikan sudah mempunyai gambaran bagaimana nantinya ketika 

menjadi seorang guru yang profesional, baik dalam kegiatan belajar mengajar 

maupun pergaulannya dengan masyarakat sekolah lainnya. 

5. Perlumya menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan peserta didik agar 

pelaksanaan kegiatan dapat maksimal dan membuat peserta didik semakin mencintai 

pelajaran seni tari. 

6. Agar PPL dapat berjalan dengan lancer, maka harus didukung oleh semua pihak baik 

itu pihak universitas dan juga sekolah. 

 

B. Saran 

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama melaksanakan kegiatan PPL 

disekolah yang dituangkan dalam bentuk saran dan semoga menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan PPL selanjutnya. Adapun saran yang penulis ingin sampaikan terkait dengan 

PPL yang sudah dilaksanakan yaitu: 

1. Bagi pihak Universitas Negeri Yogyakarta 

a. Perlunya ketegasan dalam menetapkan pelaksanaan PPL sehingga dari pihak 

mahasiswa dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. 



b. Pembekalan efektif dan efisien sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan 

sehingga mahasiswa lebih siap melaksanakan PPL. 

c. Monitoring perlu dilaksanakan lebih ketat lagi, mengingat masih ada dosen 

pembimbing yang datang kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan dan 

bahkan tidak datang sama sekali. 

d. Perlu peningkatan koordinasi antara LPPMP, dosen pembimbing lapangan dan 

guru pembimbing di sekolah tempat lokasi PPL. 

2. Bagi pihak SMA N 1 Gamping 

a. Meningkatkan sarana belajar sehingga proses pembelajaran akan semakin aktif. 

b. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya media pembelajaran yang telah tersedia 

guna meningkatkan minat dan prestasi belajar peserta didik. 

c. Perlu peningkatan kedisiplinan bagi peserta didik dalam lingkungan sekolah agar 

tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mempelajari lebih mendalam teori-

teori yang telah dipelajari. 

b. Rajin berkonsultasi dan bimbingan dengan dosen atau guru-guru di sekolah. 

c. Hendaknya selalu peka terhadap perkembangan dunia pendidikan, sehingga 

peningkatan kualitas diri dapat tercapai. 

d. Dalam menyampaikan materi perlu meningkatkan penggunaan metode yang 

komunikatif dan partisipatif serta dapat meningkatkan penggunaan media 

pembelajaran dalam penyampaian materi. 

 


