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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan PPL Universitas Negeri Yogyakarta 2014 dimulai

tanggal 1 Juli sampai dengan 17 September berlokasi di SMK Nasional Berbah.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh praktikan selama masa observasi,

mahasiswa praktikan memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi kegiatan

belajar mengajar di kelas X TKR A SMK Nasional Berbah. Setelah melaksanakan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Nasional Berbah, banyak pengalaman

yang mahasiswa praktikan dapatkan mengenai situasi dan permasalahan pendidikan

di suatu sekolah.

Program kerja PPL yang berhasil dilakukan adalah penyusunan rencana

pelaksanaan pembelajaran, praktik mengajar dan mengadakan evaluasi pembelajaran.

Setelah dilaksanakan kegiatan Praktik pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Nasional

Berbah Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan seluruh keluarga besar

SMK Nasional Berbah yang pastinya berguna  bagi mahasiswa di kemudian

hari.

2. Membantu praktikan untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan siswa baik

di kelas (dalam proses pembelajaran) maupun di luar kelas (luar jam belajar)

sehingga mahasiswa sadar akan perannya sebagai pengajar dan pendidik yang

wajib memberikan teladan dan sebagai pengayom siswa di sekolah.

3. Memberi kesempatan praktikan untuk dapat berperan sebagai motivator,

dinamisator, dan membantu dalam hal pemikiran sebagai problem solver

4. Praktik Pengalaman Lapangan adalah suatu sarana bagi mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta untuk dapat menerapkan langsung ilmu yang

telah diperoleh di bangku kuliah dengan program studi atau konsentrasi

masing-masing.

5. Praktik Pengalaman Lapangan adalah sarana untuk menimba ilmu dan

pengalaman yang tidak diperoleh di bangku kuliah. Dengan terjun ke

lapangan maka kita akan berhadapan langsung kepada masalah yang berkaitan

dengan proses belajar mengajar di sekolah dan memberdayakan masyarakat

sekolah, baik itu mengenai manajemen pendidikan, manajemen sekolah dan

akan menuju proses pencarian jati diri mahasiswa yang melaksanakan PPL

tersebut.
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B. Saran

Demi menunjang keberhasilan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada

masa yang akan datang dan juga perkembangan SMK Nasional Berbah maka ada

beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti:

1. Bagi Pihak SMK Nasional Berbah Yogyakarta

a. Hendaknya memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

b. Alangkah baiknya apabila lebih sering memberikan siraman rohani

agar siswa SMK Nasional Berbah bertindak serta berucap dengan

sopan dan santun.

c. Budaya bersalaman yang secara tidak langsung mengakrabkan sesama

masih berjalan baik. Budaya seperti ini hendaknya dimasivkan karena

sama sekali tidak ada efek buruk yang tercipta.

d. Memperbaharui sarana dan prasarana praktikkum demi kelancaran

proses belajar mengajar.

e. Media pendidikan yang ada hendaknya dijaga dan dirawat agar dapat

menunnjang proses belajar mengajar.

2. Bagi Pihak Universitas Negeri Yogyakarta

a. Kunjungan DPL terhadap mahasiswa PPL hendaknya diperjelas. Sebab

mahasiswa juga butuh sosok yang dapat mencerahkan pertanyaan yang

mengganjal.

b. Agar lebih mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan

sekolah-sekolah yang djadikan sebagai lokasi PPL, supaya mahasiswa

yang melaksanakan PPL pada lokasi tersebut tidak mengalami kesulitan

yang berarti baik itu mengenai urusan administrasi pendidikan maupun

mengenai pelaksanaan teknis di lokasi.

c. Program pembekalan PPL hendaknya lebih diefisienkan, dioptimalkan

dan lebih ditekankan pada permasalahan yang sebenarnya yang ada

dilapangan agar hasil pelaksanaan PPL lebih maksimal.

d. Hendaknya permasalahan teknik di lapangan yang dihadapi oleh

mahasiswa praktikan yang melaksanakan PPL saat ini maupun

sebelumnya dikaji dan dicari solusinya untuk diinformasikan kepada

mahasiswa PPL yang akan datang agar mereka tidak mengalami

permasalahan yang sama.
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3. Bagi  Mahasiswa

a. Lebih kompak dengan semapa mahasiswa PPL

b. Tidak lupa untuk selalu mempersiapkan segalanya sebelum bertindak

bertugas.

c. Menjaga keharmonisan dengan warga SMK Nasional Berbah

d. Alangkah baiknya apabila sama sekali tidak pernah melanggar peraturan

yang ada.

e. Jangan pernah berbohong!


