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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II ini dilaksanakan di SMK 

ST. Bonaventura I Madiun dimulai sejak bulan September sampai dengan 

Desember yang dilakukan oleh mahasiswa prodi Pendidikan Matematika 

semester VII, yang dilaksanakan sebanyak 16 Jam Pelajaran dengan rincian 4 

kali mengajar dan 4 sebagai pendamping mengajar. Pelaksanaan kegiatan 

PLP di sekolah selama 2 jam mata pelajaran yang dimulai pada pukul 06.50 

WIB.  

Dalam pelaksanaan PLP II, praktikan mengajar di kelas XI dan XII. 

Pada saat mengajar kelas XI, praktikan mengajar sub bab luas segitiga pada 

trigonometri. Dalam pelaksanaan mengajar kelas XI dilaksanakan 2 kali 

pertemuan dengan setiap pertemuan 2 jam mata pelajaran atau 50 menit. 

Dalam mengajar kelas XI menggunakan metode ceramah dan dikombinasikan 

metode tanya jawab.  

Dengan adanya kegiatan PLP II ini praktikan lebih mengenal 

lingkungan persekolahan di SMK ST. Bonaventura I Madiun serta dapat 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa PLP II untuk belajar dan 

membaur dengan lingkungan sekolah, sehingga dapat mengetahui masalah 

yang umumnya terjadi di sekolah. Kegiatan ini memiliki tujuan agar 

mahasiswa prodi Pendidikan Matematika memiliki bekal yang cukup untuk 

menjadi guru, baik dari sisi kompetensi maupun sisi kedewasaan dan 

tanggung jawab. Selain itu, dapat menjadi pribadi guru yang diharapkan 

menjadi pribadi yang memiliki seperangkat keterampilan, nilai serta sikap 

dan pola tingkah laku yang sesuai dengan profesi guru.  
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5.2 Saran 

Adapun saran bagi pihak Universitas, sekolah dan mahasiswa sebagai 

berikut : 

5.2.1 Bagi Universitas 

a. Lebih meningkatkan monitoring pelaksanaan PLP II agar dapat 

melakukan sesuai dengan ketentuan PLP II yang sesuai. 

b. Kerjasama yang terjalin antara pihak lokasi PLP II atau SMK ST. 

Bonaventura I Madiun dengan Universitas tetap dijaga dan 

ditingkatkan untuk pelaksanaan PLP I dan PLP II pada tahun 

depan. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Kerja sama dan koordinasi antara pihak sekolah dan para mahasiswa 

maupun Universitas dapat lebih ditingkatkan dan dijaga dengan baik. 

5.2.3 Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa harus mempersiapkan dengan baik aspek-aspek yang 

dibutuhkan untuk mengajar seperti bahan ajar, metode dan lainnya. 

b. Mahasiswa harus dapat menjaga kebersamaan dan kekompakan 

dalam tim dengan serta bertanggung jawab dan disiplin dalam 

menjalankan tugas. 

 


