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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang 

diprogramkan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa sebagai calon 

pendidik untuk menjadi tenaga pendidikan yang profesional, selain itu 

mampu menyampaikan ilmu pengetahuan juga mampu menyampaikan nilai-

nilai yang terkandung dalam pembelajaran. Selain itu PPL juga dimaksudkan 

untuk menerapkan ilmu yang telah diterima mahasiswa selama perkuliahan di 

kampus. 

Pelaksanaan PPL yang sudah dijadwalkan dirasa berjalan dengan 

lancar, dapat terselesaikan dengan baik, serta dapat mencapai target yang 

ditetapkan. Meskipun terjadi banyak kekurangan dan terdapat beberapa 

kendala, akan tetapi praktikan berusaha mencari jalan keluar untuk 

menyelesaikan semua program PPL dengan sebaik-baiknya. Kurangnya 

pengetahuan, sedikitnya pengalaman membuat praktikan harus banyak belajar 

dan tidak cukup puas dengan pencapaian pengajaran yang telah dilaksanakan 

di kampus dan di PPL ini. Mahasiswa harus senantiasa mengembangkan diri 

dalam penguasaan teknik mengajar, teknik penguasaan kelas atau lapangan 

serta menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik. Selain itu 

pembelajaran sejarah yang tekandung nilai-nilai karakter bangsa Indonesia 

perlu disampaikan dan diteladankan pada siswa. Kesimpulan yang dapat 

diambil mahasiswa dalam pelaksanaan PPL di SD Negeri Madusari 1 adalah 

sebagai berikut: 

1. Program PPL UNY dapat terlaksana dengan baik karena adanya 

koordinasi yang baik antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen 

pembimbing, mahasiwa dengan guru pembimbing serta mahasiswa 

dengan murid dan warga sekolah. 

2. Keberhasilan suatu proses belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya: guru, peserta didik, metode pengajaran, lingkungan 

sekolah, media pembelajaran (sarpras), dll. 

3. Kreatifitas seorang guru mampu mendukung penguasaan materi untuk 

dapat melakukan pengajaran dengan baik. 

4. Menjadi seorang guru adalah sebuah tugas dan tanggung jawab yang 

mulia, sehingga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. 
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5. Siswa merupakan tunas bangsa yang harus diberikan semangat untuk 

selalu berkarya. 

6. Program PPL merupakan wahana yang dapat digunakan untuk 

mengambangkan diri dan potensi mahasiswa sebagai calon pendidik yang 

profesional. 

7. Kesiapan mahasiswa praktikan dalam pelaksanaan program PPL perlu 

diperhatikan dan direncanakan dengan baik. 

 

B. Saran 

1. Pihak LPM 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Negeri Yogyakarta (LPPM UNY) berkedudukan sebagai pelaksanaan 

teknis di tingkat universitas yang berada di bawah koordinasi dan 

bertanggung jawab langsung kepada Rektor yang pelaksanaan sehari-

harinya dilakukan oleh Pembantu Rektor 1. Untuk usaha meningkatan 

efisiensi dan kualitas penyelenggara proses pembelajaran terus dilakukan, 

termasuk dalam hal ini mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

menjadi konsentrasi untuk ditingkatkan kualitasnya. Berikut ini beberapa 

saran yang diberikan kepada pihak LPPM guna peningkatan kualitas 

pelaksanaan PPL, antara lain : 

a) Koordinasi antar LPPM dengan Fakultas perlu ditingkatkan lagi. 

Mengingat persiapan dan sosialisasi KKN-PPL yang kurang terlalu 

jelas. 

b) Meningkatkan sistem informasi yang terarah dan terstruktur, 

informasi-informasi yang menyangkut PPL hendaknya lebih 

diperjelas di setiap fakultasnya, sehingga tidak terjadi mis informasi. 

c) Koordinasi antara DPL dan LPPM dalam melakukan supervisi ke 

lokasi PPL harus diperjelas, agar mereka secara konkrit mengetahui 

kesulitan-kesulitan mahasiswa di lapangan. 

d) Adanya aturan yang lebih jelas dan konkrit (dalam hal ini sangsi bagi 

yang melanggar) tentang pelaksanaan PPL, baik itu mahasiswa, guru 

pembimbing atau bahkan dosen pembimbing. 

2. Untuk UNY 

a) Koordinasi yang baik perlu ditingkatkan untuk dapat 

menyelenggarakan program PPL lebih baik lagi. 
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b) Penyampaian dan sosialisasi informasi terkait program PPL harus 

lebih diperhatikan lagi, agar dapat sampai ke mahasiswa calon 

pelaksana PPL. 

c) Peningkatan kualitas pembelajaran, penanaman nilai-nilai karakter 

serta perbaikan manajemen perlu dilakukan sehingga dapat 

menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas. 

3. Untuk Sekolah 

a) Menjaga dan meningkatkan prestasi yang sudah didapatkan, baik 

yang bersifat akademik maupun non akademik. 

b) Memberikan bimbingan lebih mendalam dan juga mendukung 

kegiatan yang dilaksanakan oleh tim PPL. Sehingga kegiatan berjalan 

dengan lancar. 

c) Memberikan motivasi terhadap siswa yang memiliki minat belajar 

rendah. 

d) Meningkatkan fasilitas, serta melengkapi sarana dan prasarana demi 

kelancaran pembelajaran siswa. 

e) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada serta selalu 

mengembangkan sesuai dengan perkembangan pendidikan. 

4. Untuk Mahasiswa PPL 

a) Mempersiapkan diri dan mental dengan baik untuk melaksanakan 

program PPL, sehingga semua program bisa dilaksanakan dengan 

baik. 

b) Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk program PPL 

serta mengikuti dengan baik semua proses dan tahapan yang telah 

diprogramkan kampus sebelum mahasiswa diterjunkan di lapangan. 

c) Melakukan observasi di lokasi PPL yang sudah ditentukan dengan 

cermat, sehingga dapat menyusun program PPL dengan tepat. 

d) Menyusun program PPL disesuaikan dengan lokassi PPL, waktu yang 

diprogramkan, biaya, tenaga, serta kemampuan diri. 

e) Kuasai materi mengajar dengan baik sehingga dapat memberikan 

informasi dan menyampaikan pelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

f) Melakukan koordinasi dan menjaga hubungan baik sesama 

mahasiswa PPL, dengan pihak sekolah terkait, serta semua pihak 

yang menunjang program PPL. 

g) Menjaga nama almamater UNY selama pelaksanaan PPL di SD 

Negeri Madusari 1 Prambanan. 


