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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan oleh 

peneliti mengenai evaluasi pelaksanaan kegiatan PPL berdasarkan pada batasan 

masalah yang diambil dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Praktikan membuat RPP sesuai dengan silabus mata pelajaran yang diberikan, 

serta berdasarkan pada kebutuhan dan pedoman yang dianjurkan bagi praktikan 

yakni berpedoman pada buku pedoman pelaksanaan PPL. Selain itu praktikan 

mampu menyesuaikan kebutuhan RPP dengan keadaan dan karakteristik 

lingkungan sekolah.  

2. Praktikan mengajar di kelas dengan cara pendekatan masing-masing 

berdasarkan pada kemampuan dan tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. Selain itu praktikan mampu mengembangkan materi pelajaran 

sesuai dengan kebutuhan siswa dan mampu mengembangkan proses 

pembelajaran sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki oleh praktikan masing-

masing.   

3. Kegiatan PPL praktikan meliputi kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan 

bimbingan, kegiatan upacara bendera, kegiatan unit produksi dan kegiatan unit 

kerja (piket guru, piket perpustakaan, piket kurikulum, piket kesiswaan, piket 

sarana prasarana dan piket kewirausahaan).  

 

B. Saran 

1. Dalam kegiatan pembuatan RPP perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah 

dan kampus sehingga dapat mengukur standar penggunaan RPP yang 

ditetapkan dalam sistem pendidikan. Selain itu perlu dikembangkannya proses 

pelatihan-pelatihan dalam pembuatan RPP bagi ketika masih di perkuliahan 

maupun ketika dalam pelaksanaan PPL.  
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2. Dalam kegiatan mengajar di kelas perlu adanya pengawasan lebih intensip bagi 

guru dan dosen yang bersangkutan sehingga dapat terevaluasi kegiatan 

praktikan dalam mengajar. Selain itu pelatihan-pelatihan bagi calon pendidik 
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perlu dikembangkan dalam perkuliahan agar mematangkan kesiapan praktikan 

dalam mengikuti kegiatan PPL.  

3. Kegiatan PPL setidaknya memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan 

kebutuhan dan jadwal pendidikan yang sudah dibuat di setiap sekolah tempat 

dilaksanakannya praktik PPL. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanakaan 

kegiatan PPL dapat memenuhi kebutuhan sekolah. Selain itu supaya kebutuhan 

praktikan sebagai calon guru dapat terpenuhi setidaknya dengan alokasi waktu 

tertentu.  

 

 


