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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil PPL yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa memberi banyak 

pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa mengenai bagaimanakah menjadi 

seorang guru yang tidak hanya bisa mengajar saja tapi juga bisa membuat siswanya 

paham dengan apa yang diajarkannya. Mahasiswa jadi tahu apa saja yang harus 

dikerjakan oleh seorang guru ketika dia mengajar dan sebelum mengajar seperti 

membuat rencana pembelajaran (RPP) dan buku administrasi guru. Secara garis besar 

PPL ini memberikan manfaat yang cukup baik bagi mahasiswa antara lain adalah :  

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui secara lebih 

dekat aktivitas dan permasalahan pendidikan yang terjadi dan membantu 

memberikan andil bagi mahasiswa dalam memecahkan permasalahan 

pendidikan yang terjadi. 

b. Mendewasakan cara berfikir dan meningkatkan daya penalaran mahasiswa 

dalam melakukan pemahaman, perumusan dan pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan dunia kependidikan baik itu dikelas maupun di luar kelas. 

c. Menumbuh kembangkan sikap dan kepribadian yang baik sebagai calon 

pendidik, serta melatih kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab. 

d. Melatih mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan 

siswa maupun saat terjun ke masyarakat. 

e. Melatih mahasiswa untuk menjadi manusia yang trampil dan ikut andil 

dalam kegiatan – kegiatan baik yang ada di sekolah maupun di masyarakat. 

Setelah melaksanakan kegiatan PPL di SMK Nasional Berbah dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kegiatan ini memberi manfaat yang sangat berharga bagi mahasiswa 

khususnya dan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya, karena dengan 

PPL ini perbaikan demi perbaikan di bidang pendidikan akan semakin maju dengan 

dilahirkan seorang guru muda yang berkompeten dalam bidangnya masing – masing. 

Seorang guru dituntut tidak hanya bisa mengajar saja tetapi harus bisa menjadi orang tua 

bagi para siswanya. Seorang guru yang baik benar-benar harus bisa menjadi teladan 

yang baik bagi para peserta didiknya.  

Tidak mudah menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru tidak hanya 

membutuhkan kepintaran saja akan tetapi dibutuhkan juga seni mengajar yang sesuai 

dengan kondisi siswanya, karena walaupun seorang guru itu pintar tetapi kalau dalam 

penyampaiannya ke siswa tidaklah bagus hasilnya adalah siswa tidak terlalu tertarik 
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dengan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi seorang guru yang profesional 

haruslah pintar dalam segi intelektual dan pintar dalam metode mengajarannya. 

 

B. SARAN 

1.   Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

a. Pihak Sekolah 

Dalam rangka peningakatan mutu pendidikan, pihak sekolah sebaiknya lebih 

meningkatkan kinerja menumbuhkan kedisiplinan serta manajemen sekolah dengan 

baik khususnya dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan, meningkatkan kreatifitas 

peserta diklat dengan menciptakan suatu hasil karya yang bisa bermanfaat bagi 

masyarakat yang nantinya mampu mendukung dan membawa nama baik sekolah, 

memperluas dan menjalin kerja sama yang baik dengan pihak industri, karena bila 

terjalin suatu hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan pihak industri 

maka itu dapat menciptakan hubungan kerja yang sinerkis serta peningkatan lapangan 

kerja bagi peserta diklat tamatan sekolah yang telah menyelesaikan studinya, sehingga 

nantinya bisa mengangkat keberadaan dan nama baik sekolah dimasa yang akan 

datang. 

 

b. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 

Menciptakan kerja sama yang baik antara SMK Nasional Berbah dengan pihak 

UNY, sebab dalam pelaksanaan kurikulumnya banyak terdapat kesamaan dan 

kesesuaian diantara keduanya, khususnya dalam bidang studi. Berawal dari faktor 

tersebut, berarti membuka kesempatan bagi para mahasiswa UNY umumnya dan 

mahasiswa Fakultas Teknik khususnya, untuk bersama-sama meningkatkan program-

program pengajaran yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.  

 

c. Mahasiswa Peserta PPL 

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PPL terlebih dahulu hendaknya 

mengerti, mengetahui, dan memahami dengan mengikuti pembekalan PPL yang 

diadakan oleh pihak universitsas serta mencari informasi yang lengkap, baik informasi 

mengenai prosedur pelaksanaan PPL maupun kegiatannya, yang nantinya akan 

dilaksanakan, informasi yang didapatkan tersebut dapat diperoleh dari pihak UPPL 

UNY, sekolah tempat pelaksanaan PPL, dosen pembimbing, dari kakak tingkat yang 

telah melaksanakan PPL maupun tempat informasi lainnya yang bisa menjadi 

penunjang.  



17 

 

Sebelum melaksanakan PPL mahasiswa hendaknya mempersiapkan diri 

menjelang proses pembelajaran serta teori bidang studi yang diampunya, sebelumnya 

menanyakan masalah dan kesulitan yang sekiranya dihadapi kepada dosen pembimbing 

dan guru pembimbing yang bersangkutan, sehingga akan mendukung penguasaan 

materi dan penyampaian yang akan disampaikan disaat melaksanakan PPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


