
BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Secara umum, program PPL UNY 2014 di SMA Muhammadiyah 2 dapat 

terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya agenda PPL di SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Praktik PPL di sekolah memberikan pengalaman yang sangat membantu 

dalam pematangan studi di perguruan tinggi bagi mahasiswa. 

2. Dengan dilaksanakannya PPL, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya 

yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam 

bidang pendidikan 

3. Dengan adanya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa praktikan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

yang dipelajari di perguruan tinggi dalam melaksanakan program di sekolah 

serta mampu menerapkan kerjasama yang baik untuk mahasiswa maupun 

sekolah sebagai tempat praktik. 

4. Mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mengetahui 

secara langsung kegiatan persekolahan yang sebenarnya, dan dapat mengenal 

berbagai karakter atau kepribadian siswa serta bagaimana menjalin kerjasama 

yang saling menguntungkan baik dengan kepala sekolah, guru, karyawan, dan 

para siswa SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. 

5. Dari pelaksanaan PPL di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, mahasiswa 

dapat melatih kedisiplinan, baik dari waktu maupun administrasinya. 

B. SARAN 

Melihat potensi dan kondisi riil yang ada penyusun yakin sekali 

akanpeningkatan program PPL ini kedepannya. Namun demikian berdasarkan 

kesimpulan di atas, ada beberapa poin saran yang harapannya dapat dijadikan 
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masukan oleh semua pihak yang memiliki komitmen untuk meningkatkan 

program PPL ini, yaitu : 

1. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta (LPPM UNY) 

a. Sosialisasi program PPL perlu lebih ditingkatkan secara jelas dan 

transparan kepada pihak sekolah maupun kepada praktikan.  

b. Penyampaian dan sosialisasi informasi terkait program PPL harus lebih 

diperhatikan lagi, agar dapat sampai ke mahasiswa calon pelaksana PPL. 

c. Memberikan pembekalan yang lebih representatif mengenai proses 

belajar mengajar yang sekiranya nanti dihadapi praktikan di tempat 

praktik, kegiatan apa saja yang dilakukan praktikan di tempat praktik, 

serta pembuatan laporan PPL. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa PPL harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan guru 

Pembimbing dan DPL PPL. 

b. Mahasiswa harus lebih cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan yang 

mungkin berbeda dari lingkungan sebelumnya. 

c. Perlunya rasa tanggung jawab, disiplin, toleransi, komunikasi, dan 

kebersamaan yang tinggi antara mahasiswa PPL. 

d. Mahasiswa harus terus mengembangkan dan menerapkan metode 

pembelajaran yang baru yang lebih efektif dan lebih menarik. 

e. Kuasai materi mengajar dengan baik sehingga dapat memberikan 

informasi dan menyampaikan pelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

f. Menjaga nama baik almamater UNY selama pelaksanaan PPL. 

3. Bagi Sekolah 

a. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan pihak mahasiswa PPL sehingga ada 

keharmonisan dalam hubungan dengan lingkungan sekolah. 

b. Pihak sekolah hendaknya lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak 

universitas dalam perkembangan informasi pendidikan di lapangan. 
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c. Meningkatkan fasilitas, serta melengkapi sarana dan prasarana demi 

kelancaran pembelajaran siswa. 

d. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada serta selalu 

mengembangkan sesuai dengan perkembangan pendidikan. 
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