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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

Dinas Pendidikan Kulonprogo mempunyai sub sub bidang, yaitu Bidang Pendidikan 

Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Sekolah 

Menengah Atas dan Kejuruan, Bidang Pendidikan Sekolah Anak Usia Dini dan Non 

Formal dan Informal.Salah satu bidang yang menjadi lokasi pelaksanaan PPL adalah 

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terbagi menjadi 

tiga seksi yaitu Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Seksi Pendidikan 

dan Tenaga Kependidikan dan Seksi Sarana Prasarana. Masing masing seksi tersebut 

mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan kurikulum dan pengendalian mutu 

pendidikan, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, serta 

pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar. Sebagai salah satu sub 

bagian, Seksi Pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar adalah tempat 

mahasiswa melaksanakan program PPL. 

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas dalam menyelenggarakan  pembinaan dan 

pengembangan kompetensi profesi pendidik, pengembangan  teknis dan administratif 

bagitenaga kependidikan, pengelolaan pendataan, monitoring danevaluasi.menurut 

peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Seksi Sarana 

dan Prasarana pada pasal 19. 

B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 

1. Rumusan Program 

Berdasarkan dari hasil observasi dan telah dilakukan analisis dapat di ketahui bahwa 

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kulon 

Progo Membutuhkan Website untuk pengelolaan informasi yang dioperasikan 

menggunakan komputer. Memasukkan profil Tendik Dikdas, Profil pegawai Tendik 

Dikdas, dan Tupoksi Tendik Dikdas Dinas Kabupaten Kulon Progo ke dalam website. 

Website tersebut juga dapat digunakan untuk merekrut data, mengolah menjadi informasi 

yang dibutuhkan oleh banyak pihak seperti pengumuman, berita, dan lainnya. 

2. Rancangan Kegiatan PPL 

Pelaksanaan program pembuatab website Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kulon Progo melalui tiga tahapan. Yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan tindak lanjut. 

Rincian rancangan program tahapan pelaksanaan program pembuatan website Seksi 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kulon Progo 

sebagai berikut: 

a. Persiapan 

1) Melakukan koordinasi dan pemantapan programdenganKepalaSeksiPendidik dan 

Tenaga Kependidikan Pendidkan Dasar Ibu Winarti Pujiastuti, S.Pd 

b. Pelaksanaan 



1) Merancang desain websiteSeksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Dasar Dinas Pendidikan Kulon Progo 

2) Mengumpulkan data dan melakukan pengolahan data 

3) Pembuatan website 

4) Entry data atau memasukkan data ke dalam website 

5) Pengecekan kembali pada website. 

c. Evaluasi dan TindakLanjut 

1) Koordinasiakhirprogramdenganstaf dan kepalaseksiPendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Kabupaten Kulon Progo. 

2) Pemeriksaan ulang pada data serta informasi yang ada pada website, 

3) Memberikan pelatihan pengelolaan website dasar yang diberikan kepada personil 

Seksi Pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar yaitu Pak Sunarwanto 

dan Pak Prastito agar dapat meneruskan untuk mengelola website tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 

A. Tahap Persiapan 

Kegiatan persiapan PPL di mulai dengan kegiatan observasi di masing-masing seksi 

yang telah ditentukan oleh tim koordinator dari Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil 

observasi dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan yang ada di Seksi Pendidk dan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar  salah satunya adalah belum adanya website di 

Seksi tersebut. Kemudian disusun rancangan program dengan judul Pembuatan Website 

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kulon 

Progo. Tahap selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dan pemantapan program dengan 

Kepala SeksiSeksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas 

Pendidikan Kulon Progo dan staff mengenai program yang akan dilaksanakan. Dari 

konsultasi dan pemantapan program dihasilkan beberapa keputusan yaitu menggunakan 

website yang tidak berbayar dikarenakan belum ada anggaran dana yang dialokasikan 

untuk pengelolaan berlangganan website tersebut. 

Langkah selanjutnya setelah program disetujui adalah mempersiapkan perlengkapan 

internet yang menjadi komponen dan kebutuhan utama dalam pembuatan website. 

Mahasiswa tidak memanfaatkan fasilitas wifi di Dinas Penidikan dikarenakan sinyal wifi 

tersebut yang tidak sampai ke ruangan Seksi Pendidik dan Kependidikan Pendidikan 

Dasar sehingga mahasiswa menggunakan provider swasta beserta modem internet untuk 

mendukung kelancaran pembuatan website.  

B. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan program Pembuatan WebsiteSeksi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kulon Progo 

1. Merancang desain websiteSeksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Dasar Dinas Pendidikan Kulon Progo. Pada proses ini mahasiswa memikirkan 

rancangan website yang akan digunakan. Setelah memutuskan server yang akan 

digunakan maka mulai membuat akun baru dan mendaftarkannya. Akun 

didaftarkan pada alamat www.wordpress.com. Setelah itu memulai untuk 

pembuatan tema website atau model yang akan digunakan. 

2. Mengumpulkan data dan melakukan pengolahan data. Data yang dikumpulkan 

adalah data mengenai profil Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Dasar, Tupoksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar yang 

nantinya akan dimasukkan atau di posting kedalam website 

3. Pembuatan website. Pembuatan website membutuhkan waktu yang cukup lama 

karena mendesain dan membenahi website tidak lah mudah. Seperti membuat 

Header pada website harus mencari foto yang sesuai dan cocok untuk dijadikan 



header. Setelah itu mendesain header dengan menggunakan aplikasi corel draw. 

Dan mahasiswa membuat desain website sebaik mungkin. 

4. Entry data atau memasukkan data ke dalam website. Data yang telah dikumpulkan 

dan diolah diposting kedalam website yang telah selesai. Data yang diposting 

sudah dapat menjadi informasi. 

5. Pengecekan kembali pada website dilakukan agar data yang dimasukkan tidak 

terjadi kesalahan dan kekurangan. 

6. Langkah terakhir dalam pelaksanaan program ini adalah evaluasi dan tindak 

lanjut. Dalam evaluasidilakukan pengecekan dan pemeriksaan ulang secara 

keseluruhan yaitu mulai dari desain website, tata letak hiasan website, data, dan 

informasi website. Untuk tindak lanjut mahasiswa memberikan pelatihan 

pengelolaan website dasar yang diberikan kepada personil Seksi Pendidik dan 

tenaga kependidikan pendidikan dasar yaitu Pak Sunarwanto dan Pak Prastito agar 

dapat meneruskan untuk mengelola website tersebut 

Selain melaksanakan Program PPL seperti yang telah direncanakan sebelumnya, 

terdapat berbagai kegiatan yang menunjang aktivitas lain selama melaksanakan PPL. 

Kegiatan itu diantaranya ialah: 

1. Membantu dalam persiapan dan pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah SD 

Negeri Kulon Progo 2014. Dalam kegiatan ini mahasiswa membantu mulai dari 

penerimaan berkas dari calon peserta yang akan ikut seleksi, memeriksa kembali 

berkas dari para calon peserta, hingga membantu menyukseskan acara seleksi calon 

kepala sekolah SD N tersebut. 

C. Analisis Hasil 

Program mahasiswa membuat website di seksi tersebut  agar seksi tersebut terbantu 

dalam menyebarluaskan informasi. Dari program yang yang dijalankan sudah sesuai 

dengan apa yang direncanakan pada proposal saat PPL I. Namun ada beberapa kendala 

yaitu karena sinyal wifi yang ada di Dinas Pendidikan tidak lancar sehingga harus 

menggunakan modem dalam merancang website. Selain kendala tersebut kendala lainnya 

adalah alokasi waktu yang sedikit berbeda dari alokasi waktu yang direncanakan saat PPL 

I. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa membantu seleksi calon Kepala Sekolah SD 

Negeri Kulon Progo 2014 sehingga mahasisw harus membagi waktu agar program tetap 

bisa dilaksanakan. 

Ketercapaian Program ini mencapai 95% dengan kekurangan 5% yang merupakan 

data atau informasi tidak sepenuhnya sempurna. Dengan  ketercapaian program 

pembuatan website ini para pengguna atau pihak yang membutuhkan informasi dapat 

mengakses informasi yang dibutuhkan seperti berita, pengumuman, dan lainnya. Program 

pembuatan website ini dirasa tercapai karena website tersebut telah selesai pengerjaannya 

dan sudah dilihat dan diperiksa oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kulon Progo. Alamat Website Seksi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan dasar tersebut adalah 

www.tendikdikdas.wordpress.com 



Website tersebut merupakan wadah untuk menyalurkan informasi penting yang akan 

dibutuhkan oleh banyak pihak. Website tersebut juga dapat menyampaikan informasi 

secara cepat. Sebagai contoh penyampaian informasi yang cepat adalah memposting surat 

pengumuman. Surat pengumuman yang diposting bisa langsung dilihat oleh pengguna 

atau pihak yang membutuhkan informasi dari surat pengumuman tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dinas Pendidikan merupakan instansi penting dalam mengembangkan pendidikan. 

Dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan. Instansi tersebut harus bisa mengukuti 

perkembangan dan kemajuan zaman di era globalisasi ini. Dinas Pendidikan Kabupaten 

Kulon Progo Merupakan instansi penting dalam mengembangkan pendidikan di Kulon 

Progo tersebut. Dinas Pendidikan Kulonprogo mempunyai sub sub bidang, yaitu Bidang 

Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan 

Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, Bidang Pendidikan Sekolah Anak Usia Dini dan 

Non Formal dan Informal.Salah satu bidang yang menjadi lokasi mahasiswa melaksanakan 

PPL adalah Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar. Pada PPL ini mahasiswa membuat website di seksi tersebut agar seksi 

tersebut terbantu dalam menyebarluaskan informasi. 

Dengan adanya website tersebut dapat dijadikan wadah untuk menyalurkan informasi 

penting yang akan dibutuhkan oleh banyak pihak. Website tersebut juga dapat 

menyampaikan informasi secara cepat. Sebagai contoh penyampaian informasi yang cepat 

adalah memposting surat pengumuman. Surat pengumuman yang diposting bisa langsung 

dilihat oleh pengguna atau pihak yang membutuhkan informasi dari surat pengumuman 

tersebut. tersebut. 

Persentase Ketercapaian Program ini mencapai 95% dengan kekurangan 5% yang 

merupakan data atau informasi tidak sepenuhnya sempurna. Dengan  ketercapaian program 

pembuatan website ini para pengguna atau pihak yang membutuhkan informasi dapat 

mengakses informasi yang dibutuhkan seperti berita, pengumuman, dan lainnya. Program 

pembuatan website ini dirasa tercapai karena website tersebut telah selesai pengerjaannya 

dan sudah dilihat dan diperiksa oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kulon Progo.. 

B. SARAN 

Berdasarkan pelaksanaan PPL selama kurang lebih dua setengah bulan atau sembilan 

minggu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Unit I ada beberapa saran yang 

diharapakan dapat bermanfaat dan berguna bagi : 

 

1. Mahasiswa 

a. Sebelum  pelaksanaan mahasiswa harus memikirkan terlebih dahulu sekiranya 

kendala apa saja yang akan dihadapi pada saat pelaksanaan program serta 

mempersiapkan solusi untuk menghadapi kendala tersebut 



b. Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama PPL dengan 

sebaik-baiknya. Agar tidak terjadi lembur saat melaksanakan program karena 

lembur tersebut memperkecil waktu istirahat mahasiswa yang dapat 

mempengaruhi kesehatan mahasiswa 

2. Dinas Pendidikan 

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar lebih 

meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan website agar informasi dapat 

disampaikan dengan baik dan sempurna. 

3. Lembaga UNY 

jarak waktu antara observasi dan penerjunan PPL tidak terlalu lama mengingat kondisi 

Dinas Pendidikan yang selalu dinamis sehingga program yang telah direncanakan menjadi 

program yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

Website Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar      Dinas 

Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 

http://tendikdikdas.wordpress.com/ 
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