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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 17 

September 2014 di SMK N 4 Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) menambah pengalaman dan 

wawasan mahasiswa mengenai tugas tenaga pendidik, pelaksanaan 

pendidikan disekolah atau lembaga, dan kegiatan lain yang menunjang 

kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. 

2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk mengetahui secara lebih dekat aktivitas dan berbagai 

permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran. 

3. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk mempraktikkan dan mengimplementasikan ilmu yang 

telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dalam lingkungan 

pendidikan (sekolah) melalui kegiatan praktik mengajar. 

4. Proses dan hasil dari kegiatan praktik mengajar (PPL) tidak terlepas dari 

kerjasama antara berbagai pihak, yaitu mahasiswa, sekolah, guru 

pembimbing, dan siswa. 

 

B. Saran 

1. BagiSekolah 

a. Agar lebih meningkatkan hubungan baik dengan pihak UNY maupun 

mahasiswa KKN-PPL yang telah terjalin selama ini sehingga akan 

menimbulkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. 

b. Meningkatkan kepedulian sekolah terhadap PPL dan terhadap program 

PPL yang telah disepakati yang sekiranya bermanfaat sebaiknya 

ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. 

c. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan 

mahasiswa PPL agar tercipta suasana yang kondusif dalam 

pelaksanaan PPL. 
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2. BagiMahasiswa yang Akan Datang 

a. Perumusan program PPL harus sebaik mungkin, lebih baik lagi jika 

dalam perumusan program dikonsultasikan dengan pihak sekolah atau 

dengan guru pembimbing. Hal yang penting adalah program yang 

dilakukan dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

b. Dalam perumusan program harus dipertimbangkan secara matang. 

Pertimbangkan factor manfaat, waktu, dana, SDM dengan sebaik-

baiknya. Setiap program kerja yang telah disusun dan direncanakan 

sebaiknya dapat dilaksanakan tanpa terkecuali. 

c. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan atau dengan 

Koordinator KKN-PPL jika ada permasalahan yang belum dapat 

diselesaikan. 

d. Dalam pelaksanaan kegiatan praktik mengajar, mahasiswa sebaiknya 

benar-benar memahami tugasnya, meliputi penyusunan perangkat 

mengajar, penyusunan materi, media pembelajaran, hingga pembuatan 

Buku Kerja Guru. 

e. Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan dalam satu tim 

hendaknya dijaga sampia kegiatan PPL berakhir. 

 


