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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari kegiatan pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk pendidikan 

dengan cara memberikan pengalaman belajar di lapangan secara langsung 

kepada praktikan sebagai calon pendidik 

2. Sebelum menjalani PPL mahasiswa telah menempuh kegiatan sosialisasi yaitu 

berupa pra-PPL melalui mata kuliah Pembelajaran Mikro Teaching dan 

Observasi di SMP N 2 Depok. 

3. PPL merupakan mata kuliah wajib tempuh dan wajib lulus dimana dalam 

prosesnya mahasiswa akan dinilai bagaimana mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh di  Perguruan tinggi ke lingkungan sekolah. 

4. Kesiapan mental, materi, situasi dan kondisi sekolah, komponen-komponen 

sekolah merupakan faktor penting yang sangat mendukung kegiatan PPL. 

5. Praktikan harus menguasai materi atau konsep dengan baik dan menyeluruh 

serta dapat mengelola kelas sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif 

untuk belajar. 

6. PPL benar-benar menjadi sarana pembelajaran sebagai guru ketika mengajar 

dalam hal transfer ilmu dan transfer nilai yang sifatnya budi pekerti maupun 

nilai religius. 

7. Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN-PPL 

dengan pihak sekolah sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu kinerja yang 

baik pula. 

8. Praktik PPL yang dilaksanakan di SMP N 2 Depok telah berjalan dengan 

lancar dan mendapatkan respon positif dari pihak sekolah 

9. Siswa di SMP Negeri 2 Depok sangat menghargai dengan keberadaan 

praktikan PPL, sehingga mampu mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

dibersamai oleh praktikan PPL. 

10. Manfaat yang diperoleh mahasiswa KKN-PPL yaitu: 

a. Menambah pemahaman mahasiswa tentang proses pendidikan yang 

berlangsung di sekolah. 

b. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan 

pembelajaran di sekolah. 
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c. Menambah rasa percaya diri mahasiswa untuk menjadi seorang guru 

sepenuhnya. 

B. Saran 

Untuk meningkatkan keberhasilan PPL pada tahun berikutnya, perlu diadakan 

beberapa perbaikan. Sebagai mahasiswa praktikan yang melaksanakan KKN-PPL, 

saran yang dapat diberikan antara lain: 

 

1. Bagi SMP N 2 Depok 

a. Mempertahankan kerjasama pelaksanaan PPL dengan Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

b. Etos kerja dan semangat untuk maju bagi guru dan karyawan perlu 

ditingkatkan agar menghasilkan sumber daya manusia yang professional 

dan mampu bersaing. 

c. Fasilitas IT lebih dioptimalkan penggunaannya, lebih baik lagi di setiap 

kelas terdapat LCD dan screen. 
d. Semangat belajar peserta didik hendaknya senantiasa ditingkatkan agar 

mampu bersaing di era global. 

e. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi sesama warga sekolah agar 

terjalin kekeluargaan dalam mendukung peningkatan sekolah. 

2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

a. Perlunya pengkajian ulang tentang cara penyampaian informasi kepada 

mahasiswa yang akan melaksanakan KKN-PPL agar tidak terjadi simpang 

siur. 

b. Mempertahankan kerjasama pelaksanaan PPL dengan SMP N 2 Depok. 

c. Pembekalan pada mahasiswa yang akan melakukan PPL hendaknya lebih 

ditingkatkan dan lebih ditekankan pada pelaksanaan teknis di lapangan. 

d. Lebih meningkatkan monitoring pelaksanaan PPL agar dapat dengan cepat 

membantu praktikan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul 

dalam pelaksanaan PPL. 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa hendaknya dapat memanfaatkan kegiatan KKN-PPL untuk 

memperoleh pengalaman sebagai bekal untuk menjalani profesi nantinya. 

b. Mahasiswa harus terus belajar untuk lebih siap menghadapi tantangan di 

masa yang akan datang. 
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c. Mahasiswa harus mementingkan kerjasama tim, dan juga harus lebih 

mempersiapkan diri agar tujuan dari yang telah direncanakan dapat 

berjalan dengan baik dan lancer sesuai dengan yang diharapkan. 

d. Sebelum melaksanakan praktik mengajar, hendaknya mahasiswa benar-

benar siap dan menguasai materi yang diajarkan. 

e. Kedisiplinan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas ini sangat penting 

sehingga tidak merasa terbebani. 

f. Mahasiswa praktikan hendaknya lebih peka, disiplin dan 

bertanggungjawab serta senantiasa menjaga nama baik almamater. 

g. Membina hubungan baik dengan pihak sekolah, khususnya guru 

pembimbing dan seluruh elemen personalia sekolah pada umumnya. 

 

 

 


