
31 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Secara umum, program PPL UNY 2014 di SMP Negeri 1 Berbah dapat 

terlaksana dengan baik. Semua program kerja terlaksana dengan baik, meski 

ada beberapa yang tidak sesuai dengan waktu perencanaan. Selain itu tidak 

terduga banyak program kerja yang tambahan. Hal ini disebabkan. 

Berdasarkan hasil secara keseluruhan selama melaksanakan PPL, 

observasi serta data-data yang telah terkumpul selama program PPL 

berlangsung,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Mahasiswa memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja 

secara interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu 

dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah atau 

lembaga. 

2) Mahasiswa dapat mengenal berbagai karakter serta kepribadian dari 

lingkungan sekolah baik guru, karyawan, dan peserta didik serta dapat 

menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan komponen sekolah. 

3) SMP Negeri 1 Berbah mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, dan ilmu 

dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah. 

4) SMP Negeri 1 Berbah dapat meningkatkan hubungan kemitraan dan sosial 

kemasyarakatan dengan Universitas Negeri Yogyakarta. 

5) Kegiatan PPL ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dan kerja sama 

antara TIM PPL dengan semua pihak yang terkait dengan terlaksananya 

semua kegiatan PPL yang telah diprogramkan. 

B. Saran 

1. Untuk Mahasiswa 

a. Perlu adanya kesepahaman visi, misi, antaranggota dengan 

mengesampingkan egoisme diri, primodial kelompok, sehingga 

tercipta suasana kerja yang kondusif. 

b. Mahasiswaperlu meningkatkan sosialisasi dengan anggota masyarakat 

sekolah dan masyarakat sekitar. 
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c. Mahasiswa harus mampu untuk membuka diri terhadap pihak luar 

yang berperan utama dengan pihak sekolah dan MahasiswaPPL 

lainnya. 

d. Mahasiswa setidaknya mampu menjadikan program PPL sebagai ajang 

pendewasaan diri dalam hidup di sekolah maupun di masyarakat 

e. Perlu adanya toleransi dan kerjasama antara Mahasiswademi 

terciptanya kesuksesan bersama. 

f. Rasa setia kawan, solidaritas serta kekompakan perlu dijaga dan 

diteruskan hingga Program PPL ini selesai dan diluar program tersebut 

serta dapat memanfaatkan apa yang telah didapatkan dari PPL sebagai 

bekal di masa mendatang. 

2. Untuk UPPL 

a. UPPL hendaknya dapat mengambil inisiatif untuk berkerjasama 

dengan instansi atau lembaga serta perusahaan sehingga dapat 

membantu pendanaan program PPL, tidak hanya dengan pemerintah 

daerah setempat. 

b. UPPL hendaknya mengumpulkan berbagi program yang berhasil dan 

menjadikan sebagai acuan untuk program PPL selanjutnya. 

c. UPPL hendaknya mengadakan pembekalan yang lebih nyata tidak 

hanya sebatas teori yang disampaikan secara klasikal yang 

pemanfaatannya kurang dirasakan. 

d. UPPL hendaknya lebih teliti dalam menyeleksi sekolah tempat PPL  

sehingga pemanfaatan program PPL lebih dapat dimaksimalkan. 

e. UPPL hendaknya lebih bekerja sama dengan pihak sekolah sehingga 

seluruh informasi yang harus diberikan kepada sekolah dapat tepat 

waktu dan berjalan lancar dalam penyampaiannya. 

3. Untuk Lembaga atau Sekolah  

a. Pihak sekolah hendaknya memberikan bimbingan maksimal dan 

pendampingan terhadap pelaksanaan program. 

b. Sekolah mampu mengkritisi atau memberikan masukan secara 

langsung dan sportif kepada Mahasiswa. 

c. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak Universitas dengan pihak 
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sekolah hendaknya dapat lebih ditingkatkan dan dapat memberikan 

umpan balik satu sama lainnya. 

d. Kesadaran diri dari seluruh komponen untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif serta meminimalkan adanya jam kosong bagi 

peserta didik. 

e. Perlu adanya hubungan yang dekat dan familiar dengan 

MahasiswaPPL yang pada kenyataannya masih merasa canggung 

untuk bersosialisasi secara bebas namun sopan. 

4. Untuk Universitas Negeri Yogyakarta  

a. Materi pembekalan sebaiknya diberikan jauh sebelum 

Mahasiswamelakukan observasi dan PPL 

 

b. Sebagai lembaga yang berkompeten untuk mempersiapkan seorang 

tenaga pendidik atau pengajar, UNY diharapkan dapat lebih 

meningkatkan fasilitas, sehingga Mahasiswadapat lebih berkembang 

dan mampu bersaing dengan cabang ilmu yang lainnya. 
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