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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan wadah bagi Mahasiswa 

untuk memperoleh pengalaman belajar yang diperoleh secara langsung dari 

sebuah lembaga. Pengalaman belajar yang diperoleh secara langsung tentu akan 

memperkaya dan memperlengkap ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama 

di bangku kuliah. Melalui kegiatan PPL ini, mahasiswa khususnya mahasiswa 

kependidikan dapat mengaplikasikan kompetensi atau keahliannya dalam bidang 

pembelajaran. Bukan hanya kompetensi kependidikannya saja, melainkan juga 

kompetensi yang menunjang kependidikannya. Dalam hal ini, kegiatan PPL telah 

saya laksanakan dengan baik di SKB Bantuk Kabupaten Bantul selama kurang 

lebih 2,5 bulan, yakni mulai tanggal 2 Juli hingga 17 September 2014.  

Beberapa program yang dilaksanakan dalam kegiatan PPL ini adalah 

program pendampingan TPA “Prima Sanggar”, praktik pengajaran di KB dan TK 

“Prima Sanggar”, pengelolaan administrasi, pendampingan orientasi, setting class 

PAUD, pengadaan media, serta pelatihan membuat bross dari resleting. Program-

program tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai tujuan dan harapan yang 

dicapai. Namun, terdapat satu program yang belum terlaksana dengan baik. 

Program tersebut adalah pelatihan membuat bunga dari resleting. Program ini 

belum terlaksana dengan baik karena rendahnya minat sasaran untuk mengikuti 

kegiatan ini. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa program-program yang 

direncanakan dalam kegiatan PPL ini telah berhasil dilaksanakan. 

 Dengan demikian, melalui kegiatan PPL mahasiswa dapat memperoleh 

pengalaman-pengalaman yang berharga. Adapun pengalaman tersebut dapat 

disimpulkan, sebagai berikut : 

1. Program PPL merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa UNY program studi kependidikan. Program 

ini memiliki tujuan serta fungsi, yaitu sebagai sarana untuk memberikan 

bekal kemampuan kepada mahasiswa menjadi tenaga kependidikan 

yang profesional dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan serta profesional dari mahasiswa.  Kompetensi yang harus 

dimiliki seorang pendidik adalah kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, kompetensi personal dan kompetensi sosial. Program PPL 

merupakan program yang akan memberikan pengalaman nyata bagi 
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mahasiswa sebagai seorang calon pendidik di bidang Pendidikan Luar 

Sekolah (PLS). 

2. Program PPL menjadikan mahasiswa untuk terus berusaha 

menumbuhkembangkan sikap dan kepribadian sebagai seorang 

pendidik, yakni sikap dewasa dalam bertindak dan berfikir, disiplin 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta memiliki kemampuan 

untuk beradaptasi dengan lingkungan, lembaga atau masyarakat di 

sekitarnya. 

3. Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik merupakan kunci 

utama lancarnya pelaksanaan kegiatan PPL. 

4. Kegiatan PPL memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh 

mahasiswa PPL, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi lembaga 

dan kampus UNY. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penyusunan laporan ini, maka terdapat 

beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi atau saran, yaitu: 

1. Bagi Lembaga SKB Bantul Kabupaten Bantul 

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, pihak lembaga sebaiknya 

lebih meningkatkan kinerja PAUD Terpadu yang sudah disesuaikan 

dengan kompetensi peserta didik, tetapi apabila ada peserta didik yang 

memiliki bakat dan potensi tersendiri sebaiknya diberikan fasilitas 

khusus atau materi tambahan. Meningkatkan kompetensi pendidik 

PAUD Terpadu melalui diklat-diklat sejenis bagi pendidik Kelompok 

Bermain (KB) Prima Sanggar yang baru. Mengoptimalkan sarana dan 

prasarana yang ada di TK dan KB Prima Sanggar, seperti pembatas 

ruang antara ruang sentra alam dengan sentra persiapan agar 

pembelajaran berjalan lebih kondusif 

2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Agar mahasiswa memahami secara mendalam mengenai mekanisme 

pelaksanaan PPL sebaiknya pihak UNY ataupun lembaga terkait 

mengalokasikan waktu untuk pembekalan PPL. Selain itu, pihak UNY 

juga sebaiknya terus meningkatkan kerja sama dengan SKB Bantul 

karena lembaga ini tepat dan sesuai digunakan sebagai tempat praktik 

PPL mahasiswa program studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS).  
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3. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa hendaknya aktif untuk memperoleh informasi-informasi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan program PPL. Mengikuti 

pembekalan PPL dan membaca buku panduan PPL merupakan hal 

penting yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan PPL. Di 

samping itu, mahasiswa juga sebaiknya selalu menjalin komunikasi, 

membangun koordinasi, dan rajin berkonsultasi mengenai program PPL 

baik dengan Dosen Pembimbing maupun pembimbing lapangan di 

lembaga. 
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