BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Kesimpulan dari praktik pengalaman lapangan (PPL) yang telah
dilaksanakan oleh praktikan selama kurang lebih dua setengah bulan di SMP
Muhammadiyah 2 Depok adalah sebagai berikut :
a.

Program Pengalaman lapangan sebagai salah satu program wajib lulus
bagi mahasiswa UNY program studi pendidikan merupakan program
yang sangat tepat dan memiliki fungsi serta tujuan yang jelas sebagai
sarana

untuk

kependidikan

memberikan
yang

bekal

professional.

kemampuan
Hal

ini

dalam

menjadi

tenaga

rangka

untuk

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, serta professional dari
mahasiswa sebagai seorang calon pendidik yang mana dituntut harus
memiliki empat kompetensi guru yaitu kompetensi profesional,
kompetensi personal, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial.
b.

Melalui Program Praktik Pengalaman lapangan yang dilakukan,
mahasiswa akan berusaha untuk menumbuhkembangkan sikap dan
kepribadian sebagai seorang pendidik, memiliki sikap dewasa dalam
bertindak dan berpikir serta disiplin dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban serta akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan
lingkungan sekolah dan masyarakat di sekelilingnya.

c.

Koordinasi dengan guru pembimbing dan DPL-PPL yang sangat baik
akan menunjang pelaksanaan PPL, sehingga segala permasalahan yang
menyangkut program pengajaran akan segera dapat terpecahkan dengan
cepat dan baik.

d.

Dengan program PPL, mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga
kependidikan tentunya akan lebih menyadari dan memahami tugas dan
kewajibannya sebagai seorang individu yang berkompeten sehingga akan
memiliki semangat dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagai salah satu peran serta dalam membangun bangsa. Untuk
mencapai tujuan dari PPL seperti yang telah direncanakan, salah satu cara
yang dapat ditempuh oleh praktikan berusaha sebaik-baiknya melakukan
seluruh rangkaian program PPL sesuai dengan pedoman pelaksanaannya
dengan tidak lupa selalu berkonsultasi dengan guru pembimbing maupun
DPL-PPL setiap sebelum dan sesudah melakukan suatu program.
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B. SARAN
a. Bagi Mahasiswa
1) Cara berpikir mahasiswa harus ditingkatkan sebagai upaya dalam
dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah
pendidikan baik dalam lingkup kelas maupun sekolah.
2) Mahasiswa harus semakin memperdalam pengertian, pemahaman, dan
penghayatan tentang tugas mendidik dan mengajar.
3) Mahasiswa harus dapat mengenal dan mengetahui secara langsung
program proses pembelajaran dan atau program lainnya di tempat
praktik.
4) Mahasiswa harus lebih mampu memanfaatkan kesempatan untuk
mempraktikkan bekal yang telah diperolehnya selama perkuliahan ke
dalam proses pembelajaran dan atau program kependidikan lainnya.
b. Bagi Sekolah
1) Perlunya peningkatan penggunaan media pembelajaran yang sudah
ada di sekolah dan penggunaan variasi metode pembelajaran sehingga
dapat menarik siswa untuk giat belajar.
2) Sarana dan prasarana yang sudah ada, terutama pada alat-alat
laboratorium, hendaknya dimanfaatkan dengan lebih efektif.
c. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta
1) Sebaiknya memperluas dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan
pihak sekolah ataupun instansi lainnya.
2) Sebaiknya mempertimbangkan masukan tentang kasus kependidikan
yang berharga yang dapat dipergunakan sebagai bahan pengembangan
penelitian.
3) Sebaiknya mempertimbangkan masukan tentang perkembangan
pelaksanaan praktik kependidikan sehingga kurikulum, metode, dan
pengelolaan proses pembelajaran di kampus UNY agar dapat lebih
disesuaikan dengan tuntutan nyata di lapangan.
4) Sebaiknya penyelenggaraan KKN dan PPL tidak bersamaan agar lebih
maksimal.
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