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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama melaksanakan PPL (dari 

tanggal 1 Juli – 14 September 2014 secara langsung maupun tidak langsung, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Program PPL 

a. Pelaksanaan PPL pada tahun ini yang menggunakan kurikulum K13 menjadi 

ajang yang tepat bagi mahasiswa untuk lebih mendalami sekaligus 

menerapkan amanat kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Praktikan 

sebagai mahasiswa merasa sangat beruntung karena UNY telah memberikan 

bekal yang lumayan cukup.  

b. Dengan mengikuti kegiatan PPL mahasiswa memiliki kesempatan untuk  

menemukan permasalahan-permasalahan aktual seputar kegiatan belajar 

mengajar dan berusaha memecahkan permasalahan tersebut dengan 

menerapkan ilmu atau teori-teori yang telah dipelajari di kampus terutama 

yang berkaitan dengan pelaksanaan K13 yang pada dasarnya mengajak para 

peserta didik untuk berdiskusi dan memahami materi dengan sebaik-baiknya. 

Pada kenyataannya, praktikan masih sering mendapat kesulitan karena 

minimnya pengalaman.   

c. Di dalam kegiatan PPL, mahasiswa bisa mengembangkan kreativitasnya, 

misalnya dengan menciptakan media pembelajraan yang layak, menyusun 

materi sendiri berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Praktikan juga 

mempelajari bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan semua 

komponen sekolah untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar.   

d. PPL memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga pendidik, 

kegiatan persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses 

belajar mengajar di sekolah.  

2. PPL merupakan mata kuliah yakni PPL, dimana pelaksanaannya dilakukan secara 

langsung di sekolah, mahasiswa mendapat materi kuliah di universitas yang 

kemudian diaplikasikan di lingkungan sekolah. Pengaplikasiannya harus tetap 

diadaptasi dengan semua aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Pada akhirnya 

kegiatan PPL tersebut bermanfaat bagi mahasiswa , baik itu dalam mengenali 

sikap, sifat dan tingkah laku siswa yang berbeda antara satu dengan yang lain, 

menambah pengalaman mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi seorang 

guru yang berkompetensi di bidangnya. PPL memberikan kontribusi yang lebih 

konkrit dan berharga bagi mahasiswa. 
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3. Kegiatan PPL menjadikan mahasiswa dapat terjun langsung dan berperan aktif 

dalam lembaga formal, menambah sudut pandang dan memperluas wawasan 

mahasiswa dalam lingkungan sekolah, membentuk mahasiswa agar lebih kreatif, 

inovatif dan percaya diri sebagai bagian dari masyarakat. 

4. PPL mendewasakan cara berfikir dan penalaran mahasiswa dalam melakukan 

penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. 

5. Sebelum mengajar di depan kelas perlu diadakan observasi, untuk memberikan 

gambaran kepada mahasiswa tentang potensi yang ada di dalam sekolah, baik 

potensi fisik maupun akademik. 

6. Mahasiswa perlu mempersiapkan diri baik mental maupun intelektual untuk 

menjadi guru yang professional. 

7. Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara mahasiswa PPL dengan pihak 

sekolah sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu kinerja yang baik pula. 

8. Manfaat yang diperoleh mahasiswa selama PPL yaitu: 

a. Menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses 

pendidikan dan pembelajaran di sekolah 

b. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan 

pembelajaran di sekolah 

c. menambah kedisiplinan dan keterampilan di bidang mengajar 

d. mampu memahami sifat dan karakteristik siswa didik 

e. Menambah rasa percaya diri mahasiswa untuk menjadi guru yang baik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pelaksanaan PPL di SMK PI AMBARUKMO ada beberapa 

saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, antara lain: 

1. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 

Sebagai salah satu lembaga yang mempersiapkan tenaga pendidik diharapkan 

lebih meningkatkan kualitas untuk menghasilkan tenaga pendidik yang 

berkualitas pula. 

2. Pihak LPPMP 

a. Materi Pembekalan PPL kurang sesuai dengan aplikasi yang ada di 

sekolah. Materinya sebaiknya diberikan contoh-contoh yang lebih 

konkret. Selain itu pelaksanaan pembekalan hendaknya disampaikan jauh-

jauh hari sehingga mahasiswa bisa lebih matang dalam persiapan untuk 

pelaksanaan PPL 

b. Blog LPPMP kurang di-update sehingga berita mengenai PPL menjadi 

tidak jelas. Sebaiknya blog LPPMP selalu diperbaharui beritanya 

sehingga berita bisa jelas dan tepat waktu. 
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c. Sarana dan prasarana PPL yang diberikan oleh LPPMP kurang memadai. 

Sebaiknya dipilih sarana dan prasarana PPL yang berkualitas sehingga 

dapat mendukung pelaksanaan PPL dengan maksimal. 

d. LPPMP sebaiknya melakukan kunjungan ke sekolah minimal satu kali 

selama masa PPL, sehingga LPPMP dapat mengetahui lebih jelas 

mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan PPL. 

3. Pihak SMK PI AMBARUKMO 

a. Guru pembimbing mengajar harus benar-benar dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya baik sebagai pembimbing dan juga sebagai 

pemberi evaluasi guna kemajuan praktikan.  

b. Penggunaan media penunjang belajar misalnya Poster, gambar dan alat 

peraga lainnya agar lebih dimaksimalkan lagi, sehingga siswa maupun 

guru bisa mencapai kompetensi yang ditentukan dengan cara yang lebih 

menarik dan lebih efektif. 

c. Penetapan guru pembimbing sebaiknya sesegera mungkin setelah 

penerjunan observasi agar mahasiswa dan guru bisa lebih memaksimalkan 

kerja sama. 

d. Sebaiknya seluruh guru mata pelajaran tidak monoton pada LKS untuk 

proses pembelajaran. 

e. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak sekolah dengan universitas 

hendaknya dapat lebih ditingkatkan dan saling memberikan umpan balik 

demi kemajuan bersama. 

f. Sekolah diharapkan dapat memberikan masukan secara langsung baik 

pada mahasiswa PPL selama pelaksanaan kegiatan maupun UNY sebagai 

penyelenggara. 

g. Kegiatan pembelajaran harus ditingkatkan kualitasnya untuk mewujudkan 

visi dan misi sekolah sehingga keluaran yang dihasilkan menjadi lebih 

berkualitas.  

4. Kepada Pihak Mahasiwa PPL yang akan datang 

a. Mahasiwa hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi dengan warga 

sekolah 

b. Sebagai mahasiswa hendaknya mampu menempatkan dan menyesuaikan 

diri dengan peraturan yang berlaku di sekolah 

c. Kerjasama, solidaritas dan kekompakan hendaknya selalu dijaga sampai 

akhir kegiatan PPL berakhir. 

d. Sebagai calon pendidik, diharapkan mahasiswa lebih dapat menjaga 

wibawa atau harga dirinya dalam pelaksanaan PPL 
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e. Praktikan sebaiknya mempersiapkan diri sedini mungkin dengan 

mempelajari lebih mendalam teori-teori yang telah dipelajari dan 

mengikuti pengajaran mikro dengan maksimal.  

f. Praktikan harus belajar lebih keras, menimba pengalaman sebanyak-

banyaknya, dan memanfaatkan kesempatan PPL sebaik-baiknya.  

g. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap disiplin 

dan bertanggunghawab. 

 

 

 

 


