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ABSTRAK 

 

Tanggung jawab seorang mahasiswa setelah mendapatkan ilmu dari kampus 

adalah mentransfer, menginformasikan, dan mengaplikasikan ilmunya kepada 

masyarakat dan lingkungan pendidikan. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan 

kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta 

mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki sebagai calon tenaga kependidikan yang 

bertanggungjawab dan profesional. PPL di Dinas Pendidikan Dasar merupakan cara 

mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat selama dikampus dengan 

memeberikan sumbangan nyata berupa tenaga dan pikiran guna meningkatkan potensi 

yang ada di Dinas Pendidikan Dasar. Selain itu PPL di Dinas Pendidikan Dasar 

merupakan kesempatan nyata mahasiswa untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya 

dengan banyak belajar dari pegawai yang bekerja di Dikdas. Hal ini sesuai dengan 

kompetensi Prodi Manajemen Pendidikan yaitu untuk mengelola pendidikan. 

Pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul di bagi ke enam bidang 

yaitu SD, SMP, Bina Program, Kepegawaian, Keuangan dan Umum. Untuk mencapai 

tujuan kegiatan PPL maka masing-masing individu diwajibkan membuat program sesuai 

hasil observasi lapangan yang dilakukan sebelum kegiatan PPL. 
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Adapun program PPL yang tercantum dalam laporan ini berjudul “Update 

Pendataan Sarana Prasarana SMP Berbasis Komputer Tahun 2016 di Dinas Pendidikan 

Dasar Kabupaten Bantul”. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu Dinas 

Pendidikan Dasar khususnya Seksi Sarana Prasarana Bidang SMP untuk memperbarui 

data dengan menginventarisasi dan menganalisis kondisi sarana dan prasarana yang 

dimiliki SMP se-Kabupaten Bantul. Adapun program ini melakukan pendataan terhadap 

kondisi sarana prasarana SMP di seluruh Kabupaten Bantul yang berjumlah 88 sekolah. 

Untuk mendapatkan data mengenai sarana prasarana SMP tersebut dengan memberikan 

Instrumen Pendataan Sarana Prasarana kepada sekolah-sekolah kemudian untuk diisi dan 

diserahkan ke Dinas Pendidikan Dasar di Bidang SMP. 

Program PPL Pendataan Sarana Prasarana SMP se-Kabupaten Bantul terbagi 

dalam tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan lebih 

menekankan pada observasi, konsultasi dan pemantapan program. Tahap pelaksanaan 

meliputi proses pengolahan instrumen, pengumpulan data, sampai penyajian data. 

Sedangkan tahap evaluasi mencakup laporan dan tindak lanjut program. Hasil akhir dari 

program ini adalah data sarana prasarana SMP se-Kabupaten Bantul yang berupa grafik 

tabel yang disajikan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Bagian akhir dari program 

adalah analisis pelaksanaan program dan refleksi berupa tingkat ketercapaian program 

yang dijalankan. Tingkat ketercapaian ini berdasarkan pada tujuan dan matrik 

pelaksanaan yang telah disusun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan melatih mahasiswa agar memiliki 

pengalaman nyata sebagai pengelola dan penunjang pendidikan dengan cara melibatkan 

secara langsung dalam proses penyelenggaraan lembaga pendidikan atau lembaga 

pengelolaan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 

Bantul yang merupakan lembaga pengelola pendidikan tingkat daerah. Dinas Pendidikan 

mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di 

bidang pendidikan. Tugas pembantuan pendidikan ini meliputi di tingkat pendidikan dasar 

(SD) dan pendidikan menengah (SMP).  

Lokasi pelaksanaan PPL kali ini dilaksanakan di Bidang Pendidikan SMP. Bidang 

Pendidikan SMP sendiri memiliki dua seksi yaitu Kurikulum dan Sarpras, dari dua seksi 

tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Salah satu fungsi seksi tersebut adalah 

pegelolaan sarana dan prasarana di tingkat SMP. Seksi sarana dan prasarana pendidikan 

SMP bertugas mengurusi sarana prasarana di sekolah menengah yang ada di Kabupaten 

Bantul yang berjumlah 88 Sekolah. Dari jumlah tersebut sebagai pembuat kebijakan di 

bidang SMP, terutama seksi sarpras harus memiliki data yang lengkap sebagai dasar 

pengambilan keputusan agar setiap kebijakan yang diambil dapat memenuhi standar 

pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.   

Selama ini seksi sarpras SMP dalam melakukan pengembangan sarana prasarana 

sekolah berdasarkan data yang diperoleh dari pengajuan sekolah. Untuk pengembangannya 

diperlukan data pembaharuan setiap tahunnya sehingga Dinas dapat selalu update mengenai 

perkembangannya. Hal ini akan membantu Dinas Pendidikan mempunyai data yang lengkap 

seluruh sekolah. Sehingga dalam pengambilan prioritas kebijakan akan menjadi mudah 

apabila data lengkap dan ter-analisis dengan baik. Sebagai langkah awal maka dilakukanlah 

update pendataan sarana prasarana SMP se-Kabupaten Bantul. 

 

 

 

 

 

 

B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan 

1. Rumusan Program 

Berdasarkan observasi dan analisis yang dilakukan dapat diperoleh data mengenai 

kondisi sarana prasarana di bidang SMP yang belum lengkap, sehingga perlu dilakukan 

update data mengenai sarana prasarana SMP. 

Program Pendataan Sarana Prasarana SMP se-Kabupaten Bantul ini menggunakan 

angket Instrumen yang diberikan untuk pendataan sarana prasarana SMP. Kemudian data 

yang masuk dianalisis dan diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pengolahan data 

digunakan untuk memetakan kondisi sarana prasarana sekolah untuk mengetahui kategori 

yang masih baik dan yang sudah tidak layak digunakan sehingga butuh pembaharuan. 
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2. Rancangan Kegiatan 

 

Pelaksanaan program Update Pendataan Sarana Prasarana SMP se-Kabupaten Bantul 

melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi serta 

tindak lanjut. Dalam pelaksanaan program dibantu TIM PPL yakni satu mahasiswa di 

bidang SMP dan satu mahasiswa di Bidang Umum. 

Berikut rincian rancangan program tahapan pelaksanaan Update pendataan sarana 

prasarana SMP se-Kabupaten Bantul: 

1) Persiapan, meliputi : 

a. Koordinasi dan konsultasi. 

b. Pembuatan format pendataan / Instrumen pendataan. 

2) Pelaksanaan, meliputi : 

a. Pengumpulan data. 

b. Entry data. 

c. Pengolahan data. 

d. Analisis. 

3) Evaluasi, meliputi : 

a. Membuat laporan program. 

b. Evaluasi dan tindaklanjut. 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 

 

A. PERSIAPAN 

Tahap persiapan program PPL dimulai dengan observasi lembaga. Dari hasil 

observasi tersebut dapat disimpulkan masalah yang ada di bidang SMP yakni 

mengenai pendataan sarana prasarana SMP yang belum lengkap. Kemudian dari 

masalah tersebut disusun rancangan program dengan judul “Update Pendataan Sarana 

Prasarana SMP Berbasis Komputer Tahun 2016 di Dinas Pendidikan Dasar 

Kabupaten Bantul”. Kemudian, langkah selanjutnya adalah konsultasi program 

dengan kepala bidang dan kepala seksi sarpras yang ada di bidang SMP. Karena 

program yang diajukan sejalan dengan bidang SMP maka untuk pembuatan instrumen 

tidak perlu membuat format sendiri karena dari bidang SMP sudah ada tinggal 

mengikuti format yang ada.  

Langkah selanjutnya adalah pembuatan instrumen, mengikuti format yang 

sudah ada menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Instrumen pendataan sekolah 

dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari kepala bidang SMP dan kepala 

seksi sarana prasarana.  

Langkah selanjutnya adalah penyebaran instrumen pendataan yang dibagikan 

Dinas ketika mengadakan acara rapat koordinasi dengan kepala-kepala sekolah SMP 

se-Kabupaten Bantul berikut penjelasan cara pengisiannya. 
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B. PELAKSANAAN 

Adapun tahap pelaksanaan program pendataan sarana prasarana SMP sebagai 

berikut : 

1. Merekap data sarana prasarana SMP yang sudah dikumpulkan oleh sekolah. Dari 

bidang SMP memberikan waktu selama dua minggu setelah acara rapat koordinasi 

kepada sekolah untuk mengumpulkan data instrumen. Dalam prosesnya dibutuhkan 

waktu yang cukup lama karena pengumpulan instrumen dari pihak sekolah yang 

tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga 

diperlukan penagihan kepada sekolah-sekolah yang belum mengumpulkan dengan 

cara melakukan kontak telepon. 

2. Setelah selesai direkap data di entry kedalam table format database Microsoft Excel. 

Dalam proses pengisian terdapat hambatan seperti data isian dari sekolah yang 

beberapa tidak sesuai dengan format. Sehingga diperlukan ketelitian dan 

pengecekan ulang agar data sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Bahkan 

beberapa sekolah ada yang tidak mengisi instrumen secara lengkap. Hal ini 

menyebabkan data yang dimasukkan kedalam database kurang maksimal 

3. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data yang telah di entry 

dalam format database Microsoft Excel yang kemudian dibedakan ke dalam 

beberapa kategori yaitu: kondisi ruang (ruang belajar yang meliputi: ruang kelas, 

perpustakaan, lab. komputer dll, ruang penunjang yang meliputi: ruang kepsek, 

ruang guru, ruang TU, KM/WC, kantin dll), kondisi media pembelajaran 

(komputer, alat pembelajaran IPA, IPS, matematika dll, alat kesenian, alat olahraga) 

dan kondisi fasilitas (perlengkapan administrasi, perlengkapan kegiatan belajar 

yang meliputi: perlengkapan teori dan praktik, koleksi buku yang meliputi: buku 

siswa, majalah, kamus, jurnal dll). 

4. Setelah pembuatan tabel, selanjutnya adalah pembuatan laporan program. Dalam 

laporan ini dipaparkan hambatan dan ketercapaian program yang telah 

dilaksanakan. Dengan pemaparan tersebut dapat diketahui mengenai kekurangan 

dan kelebihan program sehingga dapat menjadi perhatian untuk diperbaiki 

dikemudian hari jika akan dipergunakan kembali. 

5. Langkah terakhir dalam pelaksanaan program ini adalah evaluasi dan tindak lanjut. 

Dalam evaluasi dan tindak lanjut hasil data yang telah selesai disimpan kedalam 

pusat data komputer yang dimiliki seksi sarpras bidang SMP. Setelah itu dilakukan 

sosialisasi dan koordinasi kepada staf sarpras bidang SMP. Hal ini bertujuan agar 

data dapat dipergunakan secara berkelanjutan. Data setiap tahun di sesuaikan 

dengan perkembangan yang terjadi. Sosialisasi juga berguna untuk memberikan 

prosedur tentang tata cara penggunaan data kepada staf seksi sarpras sehingga dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. 

 

PROGRAM TAMBAHAN 

1. Input Data Peserta Akreditasi Sekolah Tahun 2016 

Kegiatan ini dilaksanakan disela-sela program utama karena kegiatan ini 

merupakan kegiatan tamabahan yang dilaksanakan secara Insidental untuk 

membantu pekerjaan kepala seksi sarana dan prasarana bidang SMP Ibu Sri 

Sugiyarti SIP. MM. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemetaan peserta 

akreditasi SMP yang ada di kabupaten Bantul. Kegiatan yang dilaksanakan antara 

lain, merekap data sekolah yang akan melaksanakan akreditasi, kemudian 

memisahkan peserta akreditasi sekolah SMP dan SD. 

 

2. Input Program Bantuan Pembangunan RKB-RPL dan Rehabilitasi Ruang 

Belajar SMP Tahun 2016 
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Kegiatan ini dilaksanakan disela-sela program utama karena kegiatan ini 

merupakan kegiatan tambahan yang dilaksanakan secara Insidental untuk 

membantu pekerjaan kepala seksi sarana dan prasarana bidang SMP Ibu Sri 

Sugiyarti SIP. MM. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemetaan sekolah 

yang mendapatkan program bantuan pembangunan rehabilitasi. Dan dibedakan 

mejadi dua kategori yakni rehabilitasi berat dan rehabilitasi ringan yang diajukan 

berdasarkan usulan sekolah. 

  

3. Sosialisasi BOP Kepada Kepala Sekolah SMP 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu pekerjaan kepala bidang SMP Ibu 

Dra. Hj. Suprihastuti, MM dan kepala seksi sarpras bidang SMP Ibu Sri Sugiyarti 

SIP. MM. Kegiatan ini bertempat di gedung pengawas komplek perkantoran 

kabupaten Bantul. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memberikan sosialisasi 

menegenai program BOP terhadap Kepala Sekolah sekaligus penyampaian 

mengenai tata cara pemesanan buku kurikulum 2013 yang baru kepada percetakan 

buku yang memenagkan tender di Dinas. 

  

4. Membantu Pelepasan Siswa Peserta OOSN  

Kegiatan ini dilaksanakan disela-sela program utama karena kegiatan ini 

merupakan kegiatan tambahan yang dilaksanakan secara Insidental untuk 

membantu pekerjaan kepala seksi kurikulum Bapak Suyatno,M.Si, bertempat di 

Aula lantai 1 Dikdas. Kegiatan ini diadakan untuk memotivasi siswa-siswa SMP 

yang akan mewakili kabupaten Bantul dalam lomba Olimpiade Olahraga Siswa 

Nasional di Jakarta, sekaligus pemberian uang pembinaan kepada siswa. 

 

5. Menjaga Stand Dikdas di Bantul Expo 

Kegiatan ini dilaksanakan disela-sela program utama karena kegiatan ini 

merupakan kegiatan tambahan yang dilaksanakan secara Insidental untuk 

membantu pekerjaan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Kegiatan ini 

dilakukan selama Bantul Expo berlangsung dan dikerjakan menurut shift yang telah 

ditentukan. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan sekolah-sekolah berprestasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI 

 

Berdasarkan pelaksanaan program PPL yang telah dilaksanakan terdapat 

beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pendataan sarpras SMP se-

Kabupaten Bantul. Dari pihak penulis dan Dinas Pendidikan kendala yang muncul 

antara lain yaitu kurang lengkapnya petunjuk pengisian sehingga menyebabkan 

kesalahan dalam pemahaman pengisian instrumen pendataan oleh sekolah. 

Penguasaan pegawai mengenai program komputer yang sebagian besar masih sebatas 
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pada penyelesaian adminstratif seperti mengetik dan hanya sedikit yang menguasai 

program komputer secara penuh, sehingga menyebabkan kelanjutan proses pendataan 

yang dilakukan tidak berjalan maksimal. Dari pihak sekolah sebagai sasaran program 

kendala yang muncul adalah data yang dikirimkan sebagian ada yang kurang lengkap 

sehingga menmpengaruhi informasi yang dibutuhkan dan dalam proses 

penginputannya tidak bisa bejalan maksimal, selain itu kurang tanggapnya sekolah 

mengenai pentingnya data instrumen yang harus dikirim ke Dinas Pendidikan, 

sehingga banyak sekolah yang terlambat mengumpulkan dari jadwal yang telah 

ditentukan akibatnya proses input pendataan berjalan lama. Dari pihak penulis 

kendala yang dihadapi adalah human error yaitu kesalahan dalam penginputan data 

akibat kurang ketelitian, tetapi penulis mencoba meminimalisir kesalah tersebut 

dengan cara mencocokkan kembali data yang telah diinput dengan instrumen. 

Ketercapaian program Update Data Sarana Prasarana Sekolah SMP se-

Kabupaten Bantul dapat disimpulkan mencapai 80%. Kekurangan program terjadi 

pada aspek sasaran sekolah yang belum seluruhnya mengumpulkan instrumen 

pendataan sarpras sampai kegiatan PPL telah selesai dilaksanakan. Tercatat ada 8 

sekolah dari 88 sekolah yang ada yang belum mengumpulkan instrumen pendataan 

meskipun telah ditegur berulang kali lewat telepon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Kegiatan PPL Pendataan Sarana Prasarana SMP se-Kabupaten Bantul ini 

bertujuan untuk membantu seksi Sarana Prasarana Bidang SMP dan Dinas 

Pendidikan Dasar Bantul dalam mengupdate pendataan sarparas yang baru. Dari 

pendataan tersebut harapannya adalah dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam 

penentuan kebijakan mengenai program-program yang berkaitan dengan sarana 

prasarana sekolah SMP seperti rehabilitasi, pengadaan barang, maupun pembangunan 

gedung. 

Pelaksanaan program melalui 3 tahapan yaitu persiapan yang meliputi 

pemantapan dan konsultasi program, pembuatan instrument dan format database. 

Tahapan kedua pelaksanaan program meliputi pengumpulan data, entry data, 

pengolahan data, analisis data, dan pembuatan tabel grafik penyajian dalam format 

Microsoft Excel. Tahapan terakhir adalah pembuatan laporan serta evaluasi dan 

tindak lanjut program. Adapun ketrcapaian program 80% dikarenakan terdapat 

beberapa hal yang menjadi kendala.  Tercatat ada 8 sekolah dari 88 sekolah yang 

belum mengumpulkan instrumen pendataan. Penyebab keterlambatan tersebut karena 
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kurang sadarnya sekolah mengenai pentingnya data instrumen yang harus dikirim ke 

Dinas Pendidikan. Nilai tambah dari program ini adalah Dinas memiliki data 

mengenai sarana prasaran sekolah SMP sehingga dapat di gunakan sewaktu-waktu 

dan dapat dijadikan dasar keputusan dalam penentuan kebijakan di masa mendatang. 

 

B. SARAN 

Dari pelaksanaan program PPL ketepatan dan kedisiplinan pada waktu 

pelaksanaan program yang telah dibuat harus diperhatikan untuk mahasiswa PPL 

tahun berikutnya. Selain itu kinerja dan kerjasama dengan tim PPL harus lebih 

ditingkatakan lagi baik dari individu maupun kelompok. Untuk Dinas Pendidikan 

peningkatan  kompetensi terhadap pegawai terutama mengenai aplikasi komputer, 

sehingga pegawai tidak hanya dapat mengerjakan kegiatan administrastif tetapi juga 

dapat mendukung berjalannya program dan program tersebut dapat berjalan efektif 

dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
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1. Bentuk Format Intrumen pendataan 

 

 

 

2. Bentuk Program 
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3. Dokumentasi 



 

15 
 

 

Gambar 1. Sosisalisasi BOP kepada Kepala Sekolah SMP 

 

Gambar 2. Sosisalisasi BOP kepada Kepala Sekolah SMP 
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Gambar 3. Pelepasan Siswa OOSN 

 

Gambar 4. Pelepasan Siswa OOSN 
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Gambar 5. Stand Dikdas Bantul Expo 

 

Gambar 6. Stand Dikdas Bantul Expo 
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Gambar 7. Monitoring Jurusan Administrasi Pendidikan 

 

Gambar 8. Monitoring Jurusan Administrasi Pendidikan 
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MATRIK PROGRAM KERJA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  

Bidang SMP 

“Update Pendataan Sarana Prasarana SMP Berbasis Komputer Tahun 2016 di Dinas Pendidikan Dasar  

Kabupaten Bantul” 

No. Nama Kegiatan 

Jadwal Kegiatan Perminggu 

Keterangan (Jam) Juli Agustus September 

III IV I II III IV I II 

A. PROGRAM UTAMA 

1. PERSIAPAN 

a. Pemantapan program dan koordinasi & kerjasama sekaligus konsultasi dengan Bidang SMP 7        7 

b. Pengecekan kondisi komputer serta aplikasi Ms. Excel pada komputer yang akan digunakan 3        3 

2. PELAKSANAAN 

a. Pengumpulan data sarana prasarana SMP tahun 2016  24       24 

b. Pengecekan terhadap kelengkapan data yang telah diperolah  24       24 

c. Melakukan input data ke dalam format tabel Ms. Excel   24 24     48 

d. Pengecekan data yang telah di input     24    24 

e. Pengolahan data yang telah diinput      24   24 

f. Penyimpanan data       2  2 

g. Menyajikan hasil olahan data       11  11 

h. Backup data ke beberapa komputer dan flashdisk        4 4 

i. 
Sosialisasi hasil program kepada pegawai dan melaporkan hasil program kepada Kepala Seksi Sarpras SMP 

dan Kepala Bidang SMP 

       
19 19 

3. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 

a. Membuat laporan hasil akhir program kerja penyusun        10 10 

b. Evaluasi terhadap hasil program        8 8 

B. PROGRAM PENUNJANG 

1. Rekapitulasi Data Kebutuhan Sekolah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Komputer (Rina 

Murniasih) 

  3 3 3 3   12 

C. PROGRAM TAMBAHAN 

1. Input Data Peserta Akreditasi Sekolah Tahun 2016   8      5 

2. Sosialisi BOP Kepada Kepala Sekolah SMP    6     5 

3. Membantu Pelepasan Siswa Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)    3     53 

4. Input Program Bantuan Pembangunan RKB-RKL dan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahun 2016    10     8 



 

20 
 

5. Bantul Expo Dikdas Bantul   5 5     10 

JUMLAH JAM 10 48 40 51 27 27 13 41 257 

          

           

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


