
BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pelaksanaan PPL di SMAN 1 Jatinom memberikan wawasan tersendiri bagi 

individu yaitu mahasiswa. Dari kegiatan ini banyak hal-hal yang diterima, 

dimengerti, dan dipahami. Dari hasil pelaksanaan PPL, praktikan dapat 

mengambil kesimpulan bahwa secara umum, program PPL dapat terlaksana 

dengan baik. Namun karena berbagai keterbatasan penyusun, baik dari 

fasilitas, perencanaan dan pelaksanaan lainya maka kegiatan ini juga 

mendapatkan beberapa kendala. 

Dari hasil pelaksanaan program PPL 2014 Universitas Negeri Yogyakarta di 

SMAN 1 Jatinom  yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 

17  September 2014 ini, dapat ditarik kesimpulan sabagai berikut : 

1. Melalui Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat memperdalam 

pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai pelaksanaan pendidikan 

di sekolah atau lembaga. 

2. Dengan adanya PPL dapat memberikan pengalaman dalam menghadapi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa, serta 

mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga pendidik. 

3. Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan oleh praktikan di SMAN 1 Jatinom 

telah memberikan pengalaman, baik suka maupun duka menjadi seorang 

guru atau tenaga kependidikan dengan segala tuntutannya, seperti 

persiapan administrasi pembelajaran, persiapan materi dan persiapan 

mental untuk mengajar peserta didik di kelas. 

4. Praktik pengalaman lapangan dapat menambah rasa percaya diri, memupuk 

kedisplinan dan menumbuhkan loyalitas terhadap profesi guru dan tenaga 

kependidikan bagi mahasiswa. 

5. Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara 

interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam 

mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. 

6. Hubungan antara anggota keluarga besar SMAN 1 Jatinom yang terdiri atas 

kepala sekolah, guru, staf karyawan seluruh peserta didik terjalin dengan 

sangat baik dan harmonis. Oleh karena itu, menunjang kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. 

7. Program PPL merupakan media yang tepat untuk berlatih menjadi 

seseorang guru yang baik yang bisa mengetahui kondisi kelas, penguasaan 

siswa dan keterkaitan materi yang diajarkan dengan kemampuan siswa 

sehingga dapat mencapai output maksimal pada siswanya. Apabila suatu 



saat mahasiswa menjadi guru dapat menjalankan dan pengabdiannya 

terhadap sekolah dengan baik. 

8. Program PPL yang dimulai dari tahap observasi menitik beratkan mengenai 

keadaan lokasi pelaksanaan PPL, baik  potensi yang ada maupun 

kekurangan yang dimiliki, sehingga membuat mahasiswa harus mampu 

merencanakan program PPL yang sesuai dengan lokasi atau karakteristik 

sekolah yang ada. Berdasarkan hasil observasi tersebut praktikan 

merencanakan program PPL yang meliputi persiapan PPL, persiapan 

pembuatan RPP, pembuatan silabus, praktek mengajar, pembuatan media 

pembelajaran, dan evaluasi. Semua rancangan program tersebut secara 

garis besar berhasil dilaksanakan. 

9. Praktik mengajar terdiri dari 3 bagian yang telah disusun dan 

diselenggarakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

meliputi pendahuluan, inti dan penutup. 

10. Program-program PPL yang telah dilaksanakan di bawah bimbingan Ibu 

Hariani, S.Pd. adalah praktek mengajar, membuat silabus, membuat RPP, 

da membuat soal ulangan harian. Selain itu juga ditambah dengan 

pembuatan perangkat pembelajaran kelas XI Semester 1 yang memuat 

program semester. Praktek mengajar dimulai pada tanggal 11 Agustus 2014 

- 13 September 2014. Praktek mengajar dilakukan di kelas XI. Pokok 

bahasan yang diajarkan meliputi Narrative Text, Report Text, Personal 

Letter, Asking and Giving Opinions, Hopes and Dreams, Congratulation, 

Suggestions and Offers. Metode yang digunakan yakni ceramah, diskusi, 

penugasan, demonstrasi, dan tanya jawab langsung. Respon dari pihak guru 

dan karyawan di SMAN 1 Jatinom ini sangat baik. Selain itu siswa juga 

mampu bersahabat dengan mahasiswa PPL, sehingga semua yang telah 

direncanakan berjalan dengan lancar. 

 

B. Saran 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan 

berdasarkan hasil pengalaman praktikan selama melaksanakan Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL), antara lain: 

1. Bagi mahasiswa PPL yang akan datang : 

a) Mahasiswa PPL harus mempersiapkan kegiatan mengajar dengan baik 

meliputi persiapan materi, perangkat pembelajaran dan juga dari diri 

pribadi mahasiswa. 

b) Hendaknya mahasiswa sering berkonsultasi pada guru dan dosen 

pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya dapat diketahui 

kelebihan, kekurangan dan permasalahan selama mengajar. Dengan 



demikian proses pembelajaran akan mengalami peningkatan kualitas 

secara terus menerus. 

c) Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan dalam satu tim 

hendaknya selalu dijaga sampai kegiatan PPL berakhir. 

d) Hendaknya mahasiswa selalu menjaga sikap dan tingkah laku selama 

berada di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah, agar dapat 

terjalin interaksi dan kerjasama yang baik dengan pihak yang 

bersangkutan. 

e) Hendaknya mahasiswa PPL memanfaatkan waktu dengan efektif dan 

efisien mungkin untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 

mengajar, serta manajemen sekolah dan memanajemen pribadi secara 

baik dan bertanggung jawab.  

f) Seyogyanya mahasiswa berkewajiban menjaga nama baik almamater, 

bersikap disiplin dan bertanggung jawab. 

 

2. Bagi pihak Universitas : 

a) Pihak Universitas lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah 

yang menjadi tempat PPL, supaya terjalin kerjasama dan koordinasi yang 

baik yang mendukung kegiatan praktik mengajar, baik yang berkenaan 

dengan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan PPL di lingkungan 

sekolah. 

b) Hendaknya pihak Universitas lebih menyiapkan mahasiswanya dengan 

sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaan PPL nantinya mahasiswa akan 

lebih menyiapkan diri dengan persiapan yang matang, hal ini dilakukan 

dengan melakukan monitoring terhadap mahasiswa secara intensif pula. 

c) Hendaknya pihak Universitas melakukan kegiatan monitoring secara lebih 

intensif, untuk mengatasi segala permasalahan yang mungkin timbul. 

 

3. Bagi pihak SMAN 1 Jatinom : 

a) Hendaknya pihak sekolah melakukan monitoring secara lebih intensif 

terhadap proses kegiatan PPL yang berada dibawah bimbingan guru 

yang bersangkutan. 

b) Penggunaan media penunjang belajar misalnya media gambar dan  LCD 

lebih dimaksimalkan lagi agar tidak hanya terbatas pada pelajaran 

tertentu saja. 

c) Perlu diadakan pertemuan khusus untuk mendekatkan antara pihak 

sekolah dengan mahasiswa PPL. 

d) Meskipun begitu namun bagi sekolah yang baru pertama kali menerima 

PPL dapat dimaklumi, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. 

 


