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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) telah banyak memberikan 

pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa dalam pengelolaan diri sebagai 

calon pendidik yang profesional. Melalui pelaksanaan PPL di MAN 

YOGYAKARTA III praktikan mempunyai gambaran yang jelas mengenai 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah beserta praktik 

persekolahannya. 

Setelah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di MAN 

Yogyakarta III dari tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014, maka 

mahasiswa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana untuk menyalurkan 

dan mempraktikkan ilmu yang didapatkan dari UNY kedalam dunia yang 

nyata dengan menghadapi  berbagai macam permasalahan baik yang datang 

dari siswa, guru pembimbing, dari berbagai karakteristik, sifat tingkah laku 

yang berbeda-beda. 

2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana untuk melatih 

praktikan sebagai calon pendidik agar memiliki nilai, sikap, pengalaman dan 

keteramilan profesional dalam proses pembelajaran. 

3. Dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), praktikan dapat 

mengetahui cara pengelolaan organisasi persekolahan sebagi tempat belajar, 

mendidik siswa dan aspek lain yang berhubungan dengan proses belajar. 

4. Dari pelaksanaan PPL di MAN YOGYAKARTA III mahasiswa dapat melatih 

keterampilan, kemandirian dan kedisiplinan terutama waktu. 

5. PPL merupakan program terpadu antara praktik, teori dan pengalaman sebagi 

calon pendidik. 

 

A. Saran 

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PPL pada masa yang akan 

datang, bebrapa saran kami sampaikan sebagai berikut : 

1. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 

a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan sekolah agar 

mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dan Prakti Pengalaman 
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Lapangan (KKN-PPL) di sekolah tersebut tidak mengalami kesulitan 

administrasi, teknis dan finansial. 

b. Lebih mengoptimalkan pembekalan serta meningkatkan kualitas materi 

pembekalan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran Kuliah Kerja Nyata dan 

Prakti Pengalaman Lapangan (KKN-PPL). 

c. Lebih meningkatkan sistem monitoring pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 

dan Prakti Pengalaman Lapangan (KKN-PPL) agar dapat dengan cepat dan 

tepat menyelesaikan permasalahan yang muncul pada pelaksanaan Kuliah 

Kerja Nyata dan Prakti Pengalaman Lapangan (KKN-PPL). 

2. Pihak MAN YOGYAKARTA III 

a. Lebih meningkatkan hubungan baik dengan Universitas Negeri Yogyakarta 

yang telah terjalin selama ini. 

b. Lebih meningkatkan optimalisasi penggunaan fasilitas sekolah yang telah 

ada. 

c. Meningkatkan optimalisasi peran siswa dalam berbagai kegiatan sekolah. 

d. Senantiasa menjaga dan meningkatkan prestasi baik dalam bidang 

pendidikan maupun non pendidikan. 

e. Senantiasa melakukan pembenahan dalam proses pembelajaran dan 

penyempurnaan standarisasi mutu lulusan agar semakin mampu bersaing 

dalam era globalisasi. 

f. Meningkatkan manajemen pengelolaan Sumber Daya Manusia  

(SDM) baik guru dan karyawan agar berperan lebih maksimal sesuai 

dengan kompetensinya. 

3. Pihak Mahasiswa 

a. Senantiasa peka terhadap perkembangan dunia pendidikan serta senantiasa 

meningkatkan penguasaam keterampilan praktis dalam proses 

pembelajaran. 

b. Meningkatkan kemampuan analisis lingkungan sekolah sehingga dapat 

mengambil langkah serta penyusunan program kerja yang tepat. 

c. Mahasiswa praktikan hendaknya senantiasa menjaga nama baik lembaga 

atau almamater. 

d. Perencanaan program dengan memperhatikan hasil observasi dan masukan 

dari pihak sekolah pelu ditingkatkan. 

e. Senantiasa menjaga hubungan baik dengan sekolah baik guru, karyawan, 

siswa dan lingkungan sekitar serta pandai menempatkan diri dengan baik. 


