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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) telah banyak memberikan 

pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa dalam pengelolaan diri 

sebagai calon pendidik. Melalui pelaksanaan PPL di SMK Muda Patria 

Kalasan praktikan mempunyai gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan 

Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah beserta praktik persekolahannya. 

Setelah PPL di SMK Muda Patria Kalasan selesai, maka dengan 

memperhatikan hal-hal yang bermanfaat, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Praktik Pengalaman Lapangan merupakan sarana untuk melatih 

mahasiswa sebagai calon pendidik agar memiliki nilai, sikap, pengalaman 

dan keterampilan profesional dalam proses pembelajaran 

2. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan dapat membuat praktikan 

mengetahui cara pengelolaan organisasi persekolahan sebagai tempat 

belajar, mendidik siswa dan aspek lain yang berhubungan dengan proses 

belajar. 

3. Pelaksanaan PPL di SMK Muda Patria Kalasan dapat membuat para 

mahasiswa  melatih kedisiplinan baik dari waktu dan administrasi 

4. Mahasiswa dapat memahami fungsinya sebagai calon pendidik yang baik 

dan benar 

5. Melalui PPL, mahasiswa dapat melatih ketrampilan dan kemandirian 

6. Pelaksanaan PPL di SMK Muda Patria Kalasan dapat berjalan sesuai 

dengan agenda program yang telah direncanakan sebelumnya 

7. Koordinasi dengan pihak sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 

B. Saran 

Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan PPL pada masa yang akan 

datang, beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Pihak Univesitas Negeri Yogyakarta 

a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan sekolah 

agar mahasiswa yang melaksanakan PPL di lokasi tersebut tidak 

mengalami kesulitan administrasi, teknis dan finansial. 
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b. Lebih mengoptimalkan pembekalan serta meningkatkan kualitas 

materi pembekalan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran PPL. 

c. Lebih meningkatkan sistem monitoring pelaksanaan PPL agar dapat 

dengan cepat dan tepat menyelesaikan permasalahan yang muncul 

pada pelaksanaan PPL. 

2. Pihak SMK Muda Patria Kalasan 

a. Meningkatkan hubungan baik dengan Universitas Negeri Yogyakarta 

yang telah terjalin selama ini 

b. Memaksimalkan fasilitas baik sarana ataupun prasarana yang ada 

sehingga proses belajar mengajar siswa dapat berjalan dengan lancar 

c. Menambah motivasi siswa dalam belajar 

d. Senatiasa menjaga dan meningkatkan prestasi baik dalam bidang 

pendidikan maupun non pendidikan 

e. Senantiasa secara terus menerus melakukan pembenahan dalam proses 

pembelajaran dan penyempurnaan standarisasi mutu lulusan agar 

semakin mampu bersaing dalam era globalisasi 

3. Pihak Mahasiswa 

a. Senantiasa peka terhadap perkembangan dunia pendidikan serta 

senantiasa meningkatkan penguasaan keterampilan praktis dalam 

proses pembelajaran  

b. Mahasiswa praktikan hendaknya senatiasa menjaga nama baik 

lembaga atau almamater 

c. Menjaga hubungan baik antara pihak sekolah baik antar guru, 

karyawan dan murid 

d. Memanfaatkan waktu semaksimal dan seefektif mungkin supaya dapat 

menyelesaikan tugas – tugasnya dengan lancar. 
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