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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib 

tempuh bagi mahasiswa yang mengambil program kependidikan. Praktek 

pengalaman lapangan memberikan manfaat yang baik bagi mahasiswa calon 

pengajar dalam rangka mempersiapkan diri menjadi tenaga pengajar yang 

profesional. Praktek pengalaman lapangan mampu memberikan gambaran 

langsung kepada calon pengajar mengenai segala bentuk aktivitas dan 

permasalahan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan belajar mengajar 

di sekolah. 

Dalam melaksanakan tugasnya mahasiswa PPL dituntut untuk dapat 

melaksanakan kompetensi-kompetensi profesional guru sebagai pendidik. PPL 

juga merupakan sarana dan wahana bagi praktikan untuk mengamalkan ilmu 

yang sudah diperoleh di bangku kuliah, untuk ditularkan dan juga untuk menguji 

kemampuan mengajar mahasiswa PPL. Mahasiswa PPL sebagai calon guru juga 

perlu proaktif dan kreatif dalam mengahadapi segala permasalahan dalam 

pengajaran dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

B. SARAN 

a. Bagi mahasiswa PPL (praktikan) : 

1. Mahasiswa PPL harus mempersiapkan kegiatan mengajar dengan baik 

meliputi persiapan materi, perangkat pembelajaran dan juga dari diri 

pribadi mahasiswa secara jasmani dan rohani. 

2. Hendaknya mahasiswa sering berkonsultasi pada guru dan dosen 

pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya bisa diketahui 

kelebihan, kekurangan dan permasalahan selama mengajar. Dengan 

demikian proses pembelajaran akan mengalami peningkatan kualitas secara 

terus menerus. 

3. 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. 

4. Hendaknya mahasiswa PPL memanfaatkan waktu dengan seefektif dan 

seefisien mungkin untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 
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mengajar, serta manajemen sekolah dan memanajemen pribadi secara baik 

dan bertanggung jawab.  

b. Bagi pihak Universitas : 

1. Pihak Universitas lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah 

yang menjadi tempat PPL, supaya terjalin kerjasama yang baik untuk 

menjalin koordinasi dan mendukung kegiatan praktik mengajar, baik yang 

berkenaan dengan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan PPL di 

lingkungan sekolah. 

2. 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. 

3. Perlu adanya pemantapan pembekalan observasi ,agar mahasiswa 

praktikan ketika melakukan observasi di sekolah sebelum melakukan 

KKN-PPL tidak mengalami kesulitan. 

4. Hendaknya pihak Universitas melakukan kegiatan monitoring secara lebih 

intensif, untuk mengetahui jalannya kegiatan praktik mengajar yang 

dilakukan praktikan, juga untuk mengatasi segala permasalahan yang 

mungkin timbul. 

c. Bagi pihak SMANegeri  1 Sanden : 

1. Koordinasi yang baik antara mahasiswa, koordinator KKN-PPL, dan guru 

pembimbing perlu ditingkatkan demi kenyamanan proses PPL. 

2. Peningkatan fasilitas terutama pengadaan LCD dan proyektor guna 

mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas. 

3. Penambahan ruang tari untuk menunjang kegiatan ekstrakulikuler tari. 

4. Tetap terbinanya hubungan yang baik antara mahasiswa dengan seluruh 

keluarga besar SMA Negeri 1 sanden, meskipun kegiatan PPL tahun 2014 

telah berakhir. 

d. Pihak LPPM dan LPPMP UNY : 

1. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak universitas dengan pihak 

sekolah sehingga mahasiswa PPL dapat melaksanakan praktik mengajar 

dengan lebih optimal.  

2. Materi pembekalan yang cukup dan dilaksanakan jauh sebelum mahasiswa 

melaksanakan observasi ke lapangan agar berjalan dengan lancar. 

3. Peningkaan pelayanan bagi mahasiswa praktikan. 
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1. Jadwal mengajar 

2. RPP 
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