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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa kegiatan PPL di SD Negeri

Jlaban yang terdiri dari tiga kegiatan yakni : praktik mengajar terbimbing, mandiri

dan ujian praktik mengajar sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan,

sasaran serta kebutuhan warga sekolah, meskipun program PPL yang

dilaksanakan belum dapat menjadi tolak ukur keberhasilan siswa karena waktu

yang terbatas.

Berdasarkan pada praktik mengajar yang telah dilaksanakan maka dapat

diperoleh hasil:

1. Observasi yang dilakukan sebelum kegiatan PPL sangat berguna untuk

mengetahui kondisi sekolah baik fisik maupun non fisik. Dengan observasi

yang dilakukan, penulis dapat menyesuaikan diri dengan sekolah.

2. Kegiatan PPL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

menyalurkan dan menyampaikan ilmu yang telah diterima sebelumya di

bangku perkuliahan.

3. PPL yang telah dilaksanakan di SD Negeri Jlaban memberikan banyak

pengalaman yang berharga kepada mahasiswa PPL baik dalam kelas maupun

diluar kelas, pengalaman ini tentunya menjadi bekal mahasiswa kelak setelah

menjadi guru SD.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas PPL perlu adanya masukan dan saran yang

membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan saran
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kepada beberapa pihak demi meningkatnya kualitas kegiatan PPL. Saran – saran

tersebut antara lain:

1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

a. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta hendaknya dalam pemberian bekal

yang cukup bagi mahasiswa sebelum melaksanakan program PPL,

sehingga pada waktu pelaksaaan tujuan yang diharapkan dapat tercapai

secara optimal.

b. Sebaiknya Tim LPPMP dan tim LPPM dapat menjalin komunikasi

sehingga adanya kesepahaman antara pelaksanaan PPL yang disamakan

dengan pelaksanaan KKN. Karena terdapat beberapa pendapat yang

menyatakan program itu merupakan program KKN ataupun merupakan

program PPL.

2. Kepada Sekolah

a. Optimalisasi peran siswa dalam berbagai kegiatan lebih ditingkatkan.

b. Senantiasa menjaga dan meningkatkan prestasi baik dalam bidang

akademik maupun non akademik seperti olahraga dan kesenian.

c. Sekolah dapat bekerjasama dengan mahasiswa dalam setiap kegiatan

dengan lebih baik.

d. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak sekolah dan UNY hendaknya

lebih ditingkatkan dengan saling memberi masukan antara kedua belah

pihak.

e. Komunikasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh warga sekolah

sebaiknya lebih ditingkatkan sehingga seluruh kegiatan di sekolah dapat

terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

f. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga agar semakin representatifnya

kegiatan belajar mengajar khususnya sarana dan prasarana Penjasorkes.
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3. Kepada Mahasiswa

a. Mahasiswa hendaknya memiliki persiapan yang cukup baik itu mental,

maupun fisik sehingga kegiatan PPL dapat berjalan lancar dan optimal.

b. Dalam mengajar, hendaknya mahasiswa menggunakan media dan metode

yang dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa antusias dalam

mengikuti pembelajaran.


