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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalaamu’alaikum. Wr. Wb. 

       Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat melaksanakan 

kegiatan dan dapat menyelesaikan laporan individu Praktik Pengalaman Universitas 

Negeri Yogyakarta Semester Khusus Tahun 2016 di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Kulon Progo (Unit II) dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.  

       Laporan PPL ini dibuat berdasarkan data hasil pelaksanaan program-program 

PPL yang terkumpul selama berada di lokasi PPL setelah sebelumya melalui tahap 

observasi lapangan.  

       Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program-program 

PPL Semester Khusus Tahun Akademik 2016/2017 yang dilaksanakan selama kurang 

lebih satu bulan mulai 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016.  Laporan ini 

merupakan informasi tertulis yang berisi tentang uraian program PPL yang mencakup 

persiapan, pelaksanaan program kerja hingga evaluasi program. 

       Penulis menyadari bahwa terlaksananya program-program PPL ini tentunya tidak 

lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada :  

1. Allah swt, yang telah memberikan seluruh rahmat dan hidayahnya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. 

2. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., selaku rektor Universitas Negeri 

Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk 

pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

3. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan (LPPMP) beserta staff, yang telah memberikan bimbingan dan 

pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi PPL. 

4. Bapak Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 

yang telah membimbing penulis selama PPL. 

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin 

kepada kami untuk melaksanakan kegiatan PPL di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Kulon Progo. 
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6. Ibu Sumarni, S.Pd. selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu 

Pendidikan SMP yang telah memberikan bimbingan dan arahannnya sehingga 

kegiatan PPL berjalan dengan baik dan lancar. 

7. Staff Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan SMP serta seluruh 

pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang telah 

memberi dukungan dan semangat selama melaksanakan program PPL. 

8. Orang tua saya, serta kakak yang telah memberikan doa, support, motivasi dan 

yang selalu mengiringi tiap langkah perjuangan ini serta yang telah membantu 

dan memberi dukungan baik berupa moril maupun materiil. 

9. Rekan-rekan kelompok PPL Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo  Unit I 

dan Unit II atas kerjasama, kebersamaan, serta kekeluargaan yang terjalin selama 

PPL. 

Penulis menyadari bahwa selama pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan 

laporan kegiatan PPL ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, 

saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis nantikan. Akhir kata semoga 

laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 

                                                                              Yogyakarta, 05 September 2015 

                                                                                      Penulis, 

    

 

                                                                                  Yahya Wahyuningsih 
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ABSTRAK 

 

       Program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan 

mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai 

calon tenaga kependidikan. Dengan bekal yang sudah didapatkan dari dunia 

perkuliahan mahasiswa diajarkan untuk merasakan suasana kerja secara nyata di 

lembaga berdasarkan latar belakang keilmuannya, kegiatan PPL ini bertujuan untuk 

menjadikan mahasiswa menjadi pribadi yang cakap dan professional. Mahasiswa 

disini mengambil judul program “Pembuatan Grafik Tingkat Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2015 Se-Kabupaten 

Kulon Progo”. Tujuan dari program ini adalah memberikan gambaran terkait 

ketercapaian dari SMP se kabupaten Kulon Progo terhadap indikator-indikator SPM.  
       Dalam pelaksanaan program, dibagi menjadi tiga tahapan yang meliputi tahap 

persiapan yang meliputi konfirmasi program sekaligus pemantapan program dengan 

pihak seksi kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan SMP, pengumpulan data 

yang berkaitan dengan pembuatan grafik, pengecekan ulang terkait data yang sudah 

terkumpul. Tahap pelaksanaan meliputi, memilih data yang berkaitan dengan SPM di 

SMP sekaligus memasukkan data ke dalam microsoft excel, mendesain grafik agar 

mudah dipahami (komunikatif), memasukkan desain ke bagian percetakan, menempel 

grafik ke dinding bagian kurikulum SMP. Tahap terakhir evaluasi dan tindak lanjut 

meliputi evaluasi program dan tindak lanjut program. Selain melaksanakan program 

utama, mahasiswa juga melaksanakan program penunjang berupa struktur organisasi, 

visi dan misi, tupoksi, kode etik, serta SOP, serta melaksanakan program tambahan 

yang sifatnya insidental serta bertujuan membantu pekerjaan dari seksi dan dinas 

tempat mahasiswa melaksanakan PPL. 

       Hasil dari program PPL ini adalah grafik terkait tingkat ketercapaian seluruh 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Kulon terhadap indikator-indikator 

SPM dan hasilnya berupa lembaran poster yang nantinya akan ditempel. Program ini 

berjalan dengan baik dan selesai dengan baik. Kekurangan program ini yaitu belum 

terpasangnya grafik ke dinding dikarenakan akan dikoordinasikan terlebih dulu ke 

bagian seksi sarana prasarana. Hal tersebut dilakukan karena grafik lebih pas 

dipasang di bagian sarana prasarana. 

 

 

Kata Kunci : PPL, grafik, SPM, SMP. 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo merupakan lembaga milik 

pemerintah kabupaten yang mengelola dan melaksanakan proses pendidikan di 

kabupaten Kulon Progo. Dasar hukum pelaksanaan tugas dinas diatur dalam 

Pasal 5 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor  60 Tahun 2008 tentang Uraian 

Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan. Tugas pembantuan 

pendidikan ini meliputi di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, pendidikan nonformal informal, kesenian dan olahraga.  

Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Sekretaris dan 4 sub 

bagian yaitu Sub Bagian Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan Sekretariat, Sub 

Bagian Kepegawaian Sekretariat, dan Sub Bagian Keuangan Sekretariat. Selain 

itu memiliki 4 bidang pendidikan yaitu Bidang Pendidikan  Sekolah Dasar, 

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Sekolah 

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

Formal Informal.  

Pada bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini memiliki 3 seksi 

dibawahnya, yaitu :  

1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian  Mutu mempunyai mempunyai tugas 

menyelenggarakan penyusunan kurikulum dan pengendalian mutu 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama  

2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kompetensi profesi 

pendidik, pengembangan teknis dan administratif bagi tenaga 

kependidikan, pengelolaan pendataan, pemantauan dan evaluasi 

pendidik Sekolah Menengah Pertama. 

3. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama. 

Adapun uraian tugas dari Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu 

Pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman 

dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan 

Fajar Surya Anggara
Typewriter
1
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penyelenggaraan kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan pada 

penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 

2. Menyusun, melaksanakan dan  mengendalikan  program  kerja Seksi; 

3. Memfasilitasi usulan dan  pengelolaaan bantuan/hibah pendidikan; 

4. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan pengendalian 

mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 

5. Menyiapkan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum 

dan penjaminan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama; 

6. Menyiapkan bahan sosialisasi dan fasilitasi kurikulum pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama; 

7. Menyiapkan bahan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar 

kompetensi lulusan pendidikan  Sekolah  Menengah Pertama; 

8. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan, dan evaluasi 

pelaksanaan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 

9. Menyiapkan bahan penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian  nasional 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 

10. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi teknis, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama; 

11. Melaksanakan evaluasi pengelolaan satuan, jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama; 

12. Melaksanakan  evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 

13. Menyiapkan penyelenggaraan supervisi dan fasilitas pendidikan 

keunggulan lokal berbasis budaya dalam penjaminan mutu pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama; 

14. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 

15. Menyiapkan bahan penyususnan kalender pendidikan pada pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama; 

16. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan kesehatan mental dan 

spiritual pelajar; 

17. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler; 

18. Menyiapkan bahan kebijakan pembinaan, penyusunan, pelaksanaan dan 

supervisi pengembangan olah raga dan kesenian pelajar. 
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19. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, pengawasan, dan 

pengendalian serta evaluasi olah raga dan kesenian pelajar; 

20. Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan potensi olah raga dan 

kesenian pelajar; 

21. Memfasilitasi penyelenggaraan lomba olimpiade sains, olah raga dan 

kesenian pelajar; 

22. Melaksanakan verifikasi dan legalisasi piagam/sertifikat bidang olah 

raga dan kesenian pelajar dan salinan ijazah pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama; 

23. Menyiapkan perizinan pendirian, akreditasi, dan pencabutan 

izin/penutupan satuan pendidikan; dan 

24. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi 

Berdasarkan  uraian tugas di atas, seksi kurikulum dan pengendalian  mutu 

tugasnya lebih mengarah pada kegiatan kurikulum, yaitu dalam hal 

mengembangkan dan memfasilitasi kepada seluruh sekolah agar dapat memenuhi 

standar pendidikan yang sesuai dengan peraturan. 

 

B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 

1. Rumusan Program 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan mulai bulan Februari 

hingga April ditemukan beberapa permasalahan di Bidang Kurikulum SMP di 

Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Unit II yaitu: 

a. Kurangnya SDM di bagian Kurikulum SMP. 

b. Sarana dan prasarana yang belum memadai, mulai dari sempitnya 

ruangan, kurangnya rak penyimpanan arsip dan minimnya komputer 

untuk kegiatan operasional. 

c. Belum terdapat adanya Grafik Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal di SMP Se-Kabupaten Kulon Progo. 

2. Rancangan  Kegiatan PPL 

Rancangan  program ini akan dilakukan bersama-sama dengan anggota 

kelompok yang melaksanakan PPL 2 di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 

Progo Unit II terutama dalam pencatatan ke dalam papan. Adapun prosedur 

implementasi alternatif pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 
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Skema Prosedur Implementasi : 

 

 

INTI (PELAKSANAAN)

Pemilihan data SPM terutama 
bagian SMP

Mendesain grafik agar mudah 
dipahami

Memasukan desain ke bagian 
percetakan

Penyerahan grafik serta 
penjelasan program

EVALUASI

Konfirmasi Akhir

Laporan

AWAL (PERSIAPAN)

Koordinasi

Pengumpulan data

Pengecekan ulang terkait data

Kegiatan Uraian 

Persiapan 1.) Konfirmasi terkait program yang akan dilaksanakan dengan 

staff bagian kurikulum SMP bagian pendataan. 

2.) Pengumpulan data  

3.) Pengecekan ulang terkait data 

Pelaksanaan 1.) Memilih data yang berkaitan dengan SPM di SMP sekaligus 

memasukkan data ke dalam microsoft excel 

2.) Mendesain grafik agar mudah dipahami 

3.) Memasukan desain ke bagian percetakan 

4.) Penyerahan grafik serta penjelasan program 

Evaluasi  1.) Konfirmasi akhir  

2.)  Laporan 
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BAB II 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 

 

A. Persiapan 

Sebelum program dilaksanakan dibutuhkan suatu persiapan yang matang 

agar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan lancar. 

Persiapan dapat berupa persiapan bahan yang nantinya akan digunakan dalam 

proses pelaksanaan program. 

1. Program Utama 

Dalam melaksanakan program pertama dibutuhkan persiapan yang 

matang terkait kelangsungan program. Hal yang harus dipersiapkan untuk 

melaksanakan program utama yaitu konfirmasi ulang kepada seluruh staff di 

seksi kurikulum terkait program yang akan dilaksankanan, selain itu 

melakukan diskusi terkait program yang akan dijalankan. Jika sudah 

melaksankan konfirmasi langkah selanjutnya mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan SPM, baik rekapan data SPM dari seluruh sekolah, 

kekurangan sarana prasana, dan hasil pengukuran. Dari keseluruhan data 

tersebut di cek ulang terkait kebenaran data, dan kekurangan data baik data 

yang belum terisi dan data yang kesalahan penulisan. 

 

B. Pelaksanaan 

1. Program Utama 

Pembuatan program utama didapat dari hasil observasi yang dilaksanakan 

saat PPL 1. Pada saat di lapangan mendapatkan suatu ide, dimana pada saat 

pelaksanaan observasi sedang menggalakkan pengumpulan data terkait 

pemenuhan indikator SPM untuk seluh pendidikan dasar. Dari data-data yang 

dikumpulkan tersebut akan diperoleh informasi terkait ketercapaian dari setiap 

sekolah terhadap indikator-indikator SPM. Oleh karena itu, untuk mendukung 

kelancaran program tersebut, terdapat inisiatif untuk membuatkan suatu grafik 

terkait tingkat ketercapaian dari seluruh sekolah terutama pada pendidikan 

SMP terhadap indikator-indikator SPM yang telah tertuang pada UU Nomor 

15 Tahun 2010. Adapun tahap-tahap yang dilaksanakan dalam pembuatan 

graik SPM pada SMP tersebut adalah: 

a. Memilih data yang berkaitan dengan SPM di SMP sekaligus memasukkan 

data ke dalam microsoft excel. 

Setelah semua data SPM pendidikan dasar terkumpul, selanjutnya dari 

data yang terkumpul tersebut terdapat indikator-indikator untuk SMP. Dari 
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indikator-indikator tersebut, direkap data setiap SMP terkait indikator yang 

belum terpenuhi oleh sekolah, data yang direkap mencapai 79 SMP. Setelah 

data berhasil terekap semua, selanjutnya merekap ketercapaian dari setiap 

sekolah terhadap setiap indikator dalam bentuk persentase. Dari setiap 

indikator tersebut akan terlihat seberapa banyak sekolah yang berhasil 

memenuhi setiap indikator. Sehingga hasil akhirnya akan diperoleh tingkat 

ketercapaian sekolah terhadap masing-masing indikator SPM dalam bentuk 

persentase, dimana hasilnya tersebut dimasukkan ke dalam microsoft excel 

untuk diolah menjadi suatu grafik. 

b. Mendesain grafik agar mudah dipahami  

Dari hasil pengolahan di microsoft excel, akan muncul grafik yang 

menunjukkan ketercapaian seluruh SMP se Kulon Progo terhadap masing-

msing indikator SPM. Kemudian barulah mendesain di corel draw dengan 

memasukkan grafik yang sudah terbentuk tersebut beserta keterangan masing-

masing kode diletakkan di bawah grafik. Agar unsur komunikatif dari 

gambaran frafik dapat dibaca oleh informan. 

c. Memasukan desain ke bagian percetakan 

Setelah selesai didesain dan di revisi ulang, grafik SPM siap untuk 

dimasukkan ke percetakan, untuk di cetak mejadi pamflet dan siap di tempel. 

d.  Penyerahan grafik serta penjelasan program 

Grafik yang telah selesai didesain kemudian diserahkan kepada kepala 

seksi kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan SMP serta memberikan 

penjelasan terkait isi dari grafik tersebut. 

2. Program Tambahan 

a. Program Kelompok 

1) Pembuatan SOP, bagan visi misi, kode etik, struktur organisasi, 

dan tupoksi Dinas Pendidikan Kulon Progo dalam rangka 

penilaian SPIP. 

2) Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI 71 Dinas Pendidikan 

Kulon Progo. 

b. Program Individu 

Adapun program tambahan yang muncul selama proses pelaksanaan 

PPL yaitu: 

1) Mengentri data siswa penerima beasiswa pengganti tahun 2016 

2) Pengadaan barang 

3) Merekap data siswa SMP penerima beasiswa se Kabupaten Kulon 

progo 
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4) Pencarian siswa dari data terkait penerima beasiswa partai 

5) Pendataan peserta didik menurut rombel, jenis kelamin, umur 

6) Professor Go To School 

7) Pengelolaan surat 

8) Mengentri data terkait kekurangan buku dari setiap SD se 

Kabupaten Kulon Progo. 

9) Mengecek daftar guru 

10) Mengentri data terkait kekurangan buku dari setiap SMP se 

Kabupaten Kulon Progo. 

11) Rapat Koordinasi K13 

12) Penggabungan data Guru mata pelajaran di SMP 

13) Mengupdate data jumlah siswa dari setiap sekolah yang terdapat 

di papan 

 

C. Analisis Hasil dan Refleksi 

1. Analisis Hasil 

 Berdasarkan kumpulan data yang diperoleh terdapat banyak informasi 

yang ada pada data tersebut. Mulai dari rekapan indikator SPM seluruh SD 

dan seluruh SMP se Kabupaten Kulon Progo, kekurangan sarana dan 

prasarana baik SD dan SMP, hasil rangking SPM untuk SD dan SMP. Dari 

kumpulan rekapan indikator SPM SMP akan diperoleh hasil persentase 

masing-masing sekolah dalam mencapai setiap indikator dan memperoleh 

informasi terkait ketercapaian seluruh sekolah terhadap setiap SPM. Dari data 

persentase ketercapain seluruh SMP terhadap indikator SPM dilanjutkan 

untuk dibuatkan grafik batang yang memudahkan para informan untuk dapat 

melihat dengan mudah tingkat ketercapaian SPM terutama pada jenjang SMP 

di Kabupaten Kulon Progo. 

2. Refleksi 

Pelaksanaan proram PPL ini sangat membantu mahasiswa dalam hal 

melihat kondisi dan suasana kerja di lapangan. Tentunya memiliki perbedaan 

yang sangat signifikan antara teori yang diberikan di bangku kuliah dengan 

praktek langsung. Dalam praktek langsung ini, mendapatkan ilmu-ilmu yang 

baru serta dapat berinteraksi dengan orang yang sudah memiliki berbagai 

pengalaman, selain itu dapat melihat secara langsung kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh masing-masing sekolah terutama di SMP, seperti halnya 

dalam mengajukan rancangan APBS, pembayaran pajak, laporan terkait 

kurikulum yang digunakan oleh masing-masing sekolah, beasiswa yang 
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diperuntukkan untuk siswa tidak mampu, lomba-lomba. Selagi berkunjung ke 

seksi kurikulum SMP terdapat adanya kendala dan keluhan yang dirasakan 

oleh masing-masing kepala TU setiap sekolah dalam hal koordinasi dengan 

sesama staff di sekolah, kurangnya komunikasi, serta kurangnya kerjasama. 

Terciptanya komunikasi yang baik sudah dilaksanakan dari pihak Dinas 

yaitu dengan membentuk suatu grub WhatsApp dimana dalam grub tersebut 

terdapat perkumpulan kepala sekolah dan juga terdapat perkumpulan kepala 

TU, dengan tujuan memudahkan menyampaikan informasi kepada pihak 

sekolah terkait informasi yang urgent dan harus ditindak lanjuti. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Program Praktik Pengalaman Lapangan merupakan program yang membantu 

mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi serta membantu mahasiswa dalam 

melihat dunia kerja yang nyata. Dalam pelaksaanaan program PPL ini mahasiswa 

ditempatkan di Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan SMP. Pada 

seksi ini mahasiswa mengambil program Pembuatan Grafik Tingkat Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2015 

Se-Kabupaten Kulon Progo. Program tersebut diambil untuk mendukung 

keberlangsungan penggalakan program SPM terutama di pendidikan dasar. Hasil 

dari program tersebut yaitu suatu grafik yang menggambarkan tingkat pencapaian 

indikator SPM terutama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tahun 2015. Jika 

dipersentasikan tingkat ketercapaian program mencapai 100% hanya saja ada 

beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direnacanakan saat pembuatan 

matrik, sehingga jenis kegiatan ada yang dirubah. 

Dalam pelaksanaan program utama ini, ada beberapa program insidental yang 

muncul saat pelaksanaan program PPL yaitu: 

1. Mengentri data siswa penerima beasiswa pengganti tahun 2016 

2. Pengadaan barang 

3. Merekap data siswa SMP penerima beasiswa se Kabupaten Kulon progo 

4. Pencarian siswa dari data terkait penerima beasiswa partai 

5. Pendataan peserta didik menurut rombel, jenis kelamin, umur 

6. Professor Go To School 

7. Pengelolaan surat 

8. Mengentri data terkait kekurangan buku dari setiap SD se Kabupaten 

Kulon Progo. 

9. Mengecek daftar guru 

10. Mengentri data terkait kekurangan buku dari setiap SMP se Kabupaten 

Kulon Progo. 

11. Rapat Koordinasi K13 



10 
 

12. Penggabungan data Guru mata pelajaran di SMP 

13. Mengupdate data jumlah siswa dari setiap sekolah yang terdapat di papan 

 

B. Saran 

Berdasarkan Pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan Kulon Progo Unit II di 

Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu SMP, untuk meningkatkan keberhasilan 

Praktik Pengalaman Lapangan II pada tahun yang akan datang maka mahasiswa 

PPL mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan SMP 

a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi terhadap sesama staff 

b. Mengetahui dan memahami job description dari masing-masing staff. 

Sehingga jika ada tamu yang mencari informasi dari salah satu staff, 

namun staff yang dicari sedang keluar staff yang lain dapat 

memberitahu. 

c. Membuat papan pengumuman dengan tujuan jika tamu yang datang 

terutama dari SMP langsung mengecek ada informasi apa yang belum 

diketahui dan belum dipenuhi oleh sekolah yang bersangkutan atau 

terkait pengambilan surat, sehingga tidak memunculkan masing-

masing sekolah yang datang selalu menanyakan adakah titipan untuk 

sekolah. 

2. Bagi Mahasiswa PPL UNY 

a. Program yang akan dibuat didasarkan dengan kondisi yang ada di 

sekbid. 

b. Program yang sudah dibuat selalu didiskusikan dengan pihak sekbid 

untuk kelancaran program dan keinginan pihak sekbid. 

c. Menjalin komunikasi yang baik dengan semua staff dalam 

melaksanakan setiap kegiatan. 

d. Jangan sungkan untuk bertanya dan meminta tolong kepada staff jika 

memang tidak tahu kegiatan yang harus dilakukan. 
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Gambar 1. Data mentah ketercapaian SPM dari setiap SMP 

 

HASIL PROGRAM PPL 
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Gambar 2.Lanjutan gambar data mentah ketercapaian SPM dari setiap SMP 

 

Gambar 3. Hasil rekapan SPM dari seluruh SMP se Kulon Progo 

 

 

 

 Gambar 4. Lanjutan hasil rekapan SPM dari seluruh SMP se Kulon Progo 
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Gambar 5. Persentase dari masing-masing SPM terutama untuk SMP 

 

 

 

Gambar 6. Grafik persentase SPM di SMP se Kabupaten Kulon Pro
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Gambar 7. Grafik beserta keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

Gambar 1. Rekapan daftar siswa pengganti beasiswa tahun 2016 

 

Gambar 2. Rekapan semua siswa SMP se Kabupaten Kulon Progo penerima 

beasiswa 

DOKUMENTASI KEGIATAN PPL 
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Gambar 3. Pendataan Peserta Didik Menurut Rombel, Jenis Kelamin, Umur 

Tahun 2016 

 

 

 

Gambar 4. Rekapan Guru Mata Pelajaran SMP 
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Gambar 5. Pendataan Kekurangan Jumlah Buku pada SD 

 

 

 

Gambar 6. Pendataan Kekurangan Jumlah Buku pada SMP 
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Gambar 7. Mengupdate Data Jumlah Siswa dari Setiap Sekolah yang Terdapat di 

Papan 

 

Gambar 8. Mengurus Kegiatan Administrasi 
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Gambar 10. Tempat Kerja Mahasiswa 

 

Gambar 11. Foto Bersama dengan Kabid dan Seksi Kurikulum dan Pengendalian 

Mutu SMP 
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 

TAHUN 2016 

 

      

NAMA LEMBAGA : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo (Unit II) NAMA MAHASISWA : Yahya Wahyuningsih 
ALAMAT LEMBAGA : Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo NIM : 13101241013 

PEMBIMBING LEMBAGA : Sumarni, S.Pd. FAK/ JUR/ PRODI : FIP/ AP/ MP 
   DOSEN PEMBIMBING : Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd. 

NO NAMA KEGIATAN JADWAL KEGIATAN PER MINGGU JUML

AH 

PELAKSANA 

  JULI AGUSTUS SEPTE

MBER 

  

  I II I II III IV V I II   

A. PROGRAM UTAMA 

Pembuatan Grafik Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2015 Se-Kabupaten 

Kulon Progo 
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1.  PERSIAPAN             

 Konfirmasi sekaligus  pemantapan  program dengan 

pihak seksi kurikulum 

10          Mahasiswa dan 

staff seksi 

kurikulum 

pengendalian 

mutu pendidikan 

  5         5  

 Pengumpulan data yang berkaitan dengan pembuatan 

grafik 

10          Mahasiswa 

bekerja sama 

dengan salah 

satu staff 

  11,

5 

        11,5  

 Pengecekan ulang terkait data yang sudah terkumpul 15          Mahasiswa  

   17 2,5       19,5  

2.  PELAKSANAAN            

 Memilih data yang berkaitan dengan SPM di SMP 

sekaligus memasukkan data ke dalam microsoft excel 

 10         Mahasiswa  

    23 2,5      25,5  

 Mendesain grafik agar mudah dipahami   15        Mahasiswa  

     17,

5 

  15,

5 

  33  

 Memasukan desain grafik ke bagian percetakan    30       Mahasiswa  

         24  24  
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 Penyerahan grafik serta penjelasan program     5      Mahasiswa  

         0,5  0,5  

3.  EVALUASI            

 Konfirmasi akhir program        1  1 Mahasiswa  

             

 Laporan        14,

5 

 14,5 Mahasiswa  

             

B. PROGRAM PENUNJANG 

             

             

C. PROGRAM TAMBAHAN 

1.  
Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI 71 Dinas 

Pendidikan Kulon Progo  

   1,5 5,5     7 Mahasiswa 

2.  

Pembuatan SOP, bagan visi misi, kode etik, struktur 

organisasi, dan tupoksi Dinas Pendidikan Kulon Progo 

dalam rangka penilaian SPIP 

     0,5 1,5   2 Mahasiswa 

3.  
Mengentri data siswa penerima beasiswa pengganti tahun 

2016 

15,

5 

17        32,5 Mahasiswa 

4.  

Pengadaan barang  1        1 Mahasiswa 

dengan seluruh 

staff di seksi 

kurikulum dan 

pengendalian 
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mutu pendidikan 

5.  
Merekap data siswa SMP penerima beasiswa se 

Kabupaten Kulon progo 

 2,5       4,5 7 Mahasiswa 

6.  Pencarian siswa dari data terkait penerima beasiswa partai   4       4 Mahasiswa 

7.  
Pendataan peserta didik menurut rombel, jenis kelamin, 

umur 

  8 8,5 5,5  4   26 Mahasiswa 

8.  Professor Go To School     3,5     3,5 Mahasiswa, 

kepala seksi dan 

staff seksi 

kurikulum dan 

pengendalian 

mutu pendidikan 

9.  Pengelolaan surat     4,5     4,5 Mahasiswa 

10.  
Mengentri data terkait kekurangan buku dari setiap SD se 

Kabupaten Kulon Progo. 

    4,5 20    24,5 Mahasiswa 

11.  Mengecek daftar guru      0,5    0,5 Mahasiswa 

12.  
Mengentri data terkait kekurangan buku dari setiap SMP 

se Kabupaten Kulon Progo. 

     2,5    2,5 Mahasiswa 

13.  Rapat Koordinasi K13      4,5    4,5 Mahasiswa 

dengan kepala 

seksi dan staff 

seksi kurikulum 

dan 

pengendalian 
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Koordinator PPL Lembaga      Dosen Pembimbing Lapangan,    Mahasiswa, 

Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo, 

 

 

Suyanto, S.Pd.        Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.    Yahya Wahyuningsih 

NIP. 19630221 198403 1 004      NIP. 19760807 200112 1 006     NIM. 13101241013 

mutu pendidikan 

14.  Penggabungan data Guru mata pelajaran di SMP       5,5   5,5 Mahasiswa 

15.  
Mengupdate data jumlah siswa dari setiap sekolah yang 

terdapat di papan 

        16 16 Mahasiswa 

 
Jumlah 32 37,

5 

37,

5 

30 23,

5 

28 26,

5 

40 20,

5 

275,5  
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 

TAHUN 2016 

 

NAMA LEMBAGA : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo (Unit II) NAMA MAHASISWA : Yahya Wahyuningsih 

ALAMAT LEMBAGA : Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo NIM : 13101241013 

PEMBIMBING LEMBAGA : Sumarni, S.Pd. FAK/ JUR/ PRODI : FIP/ AP/ MP 

   DOSEN PEMBIMBING : Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd. 

No Hari, 

Tanggal 

Waktu Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 

1. Jumat, 15 

Juli 2016 
13.00- 14.00 

Penerjunan mahasiswa 

PPL ke Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kulon Progo 

Penerjunan PPL diterima oleh bapak 

Suyanto, S.Pd selaku koordinator 

PPL dan bapak Nurhadi, S.E selaku 

Sekretaris Dinas  

- - 
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MINGGU 1  

2. Senin, 18 

Juli 2016 

08.00-09.30 
Meminta izin kepala 

seksi 

Kegiatan dimulai dengan meminta 

izin ke sekbid bagian kurikulum 

SMP bahwa PPL sudah dimulai serta 

pengenalan kondisi ruang da suasana 

kerja. 

. 

- - 

09.30-12.00 
Konfirmasi terkait 

program  

Perkenalan dengan staff yang lain 

dan dilanjutkan konfirmasi terkait 

program yang akan dilakukan 

Staff yang diajak 

bekerjasama sangat 

sibuk, sehingga jarang 

di kantor 

Ketika staff sedang 

memiliki waktu luang 

diajak koordinasi 

terkait program yang 

akan dijalankan 

  

13.00-15.30 

Mengentri data siswa 

penerima beasiswa 

pengganti tahun 2016 

Tugas yang dikerjakan yaitu 

mengentri data siswa pengganti 

penerima beasiswa di tahun 2016. 

Data yang masuk baru sedikit dan 

kurang lengkap. Data yang masuk 

sudah mencapai 10 siswa. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

dari  setiap sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 
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yang kurang 

lengkap 

3. Selasa, 19 

Juli 2016 

07.30-12.00 

Mengentri data siswa 

penerima beasiswa 

pengganti tahun 2016 

Kegiatan yang dilakukan masih sama 

dengan hari pertama yaitu mengentri 

data siswa pengganti penerima 

beasiswa.  Data yang masuk sudah 

mencapai 30 siswa. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

dari  setiap sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

13.00-15.30 
Konfirmasi terkait 

program  

Memantapkan program terkait 

pembuatan grafik. 

Staff yang diajak 

bekerjasama sangat 

sibuk, sehingga jarang 

di kantor 

Ketika staff sedang 

memiliki waktu luang 

diajak koordinasi 

terkait program yang 

akan dijalankan 

4. Rabu, 20 

Juli 2016 
07.30-12.00 Mengumpulkan data 

Memperoleh data terkait SPM SD 

dan SMP 

Staff yang diajak 

bekerjasama sangat 

Ketika staff sedang 

memiliki waktu 
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sibuk, sehingga jarang 

di kantor 

luang, mahasiswa 

memanfaatkan waktu 

tersebut untuk 

meminta data 

13.00-15.30 

Mengentri data siswa 

penerima beasiswa 

pengganti tahun 2016 

Kegiatan yang dilakukan masih sama 

melanjutkan hari sebelumnya yaitu 

mengentri data siswa pengganti 

penerima beasiswa. Data yang masuk 

hanya dari beberapa sekolah dan 

belum lengkap. Serta konfirmasi 

ulang terkait program yang akan 

dilakukan.  Data yang masuk sudah 

mencapai 43 siswa. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

dari  setiap sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

5. Kamis, 21 

Juli 2016 

07.30-09.00 

Mengentri data siswa 

penerima beasiswa 

pengganti tahun 2016 

Kegiatan yang dilakukan masih sama 

melanjutkan hari sebelumnya yaitu 

mengentri data siswa pengganti 

penerima beasiswa. Serta 

melengkapi data siswa yang kurang 

lengkap.  Data yang masuk sudah 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

dari  setiap sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 
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mencapai 58 siswa. menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

09.00–10.00 Pengadaan barang 

Membantu membuka isolasi yang 

terdapat di bok terkait pengadaan 

barang laptop dan LCD untuk SMP. 

- - 

10.00-12.00 

Mengentri data siswa 

penerima beasiswa 

pengganti tahun 2016 

Melanjutkan mengentri data siswa 

pengganti penerima beasiswa. Serta 

melengkapi data siswa yang kurang 

lengkap.  Data yang masuk sudah 

mencapai 70 siswa. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

dari  setiap sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

13.00-15.30 Mengumpulkan data 

Memperoleh data terkait SPM SD 

dan SMP 

Staff yang diajak 

bekerjasama sangat 

sibuk, sehingga jarang 

di kantor 

Ketika staff sedang 

memiliki waktu 

luang, mahasiswa 

memanfaatkan waktu 
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tersebut untuk 

meminta data 

6. Jumat, 22 

Juli 2016 

07.30-12.00 Mengumpulkan data 

Dari data yang kumpul, kemudian 

memilih data yang akan digunakan 

dalam kelanjutan program SPM 

Staff yang diajak 

bekerjasama sangat 

sibuk, sehingga jarang 

di kantor 

Ketika staff sedang 

memiliki waktu 

luang, mahasiswa 

memanfaatkan waktu 

tersebut untuk 

meminta data 

13.00-15.30 

Mengentri data siswa 

penerima beasiswa 

pengganti tahun 2016 

Kegiatan melanjutkan hari 

sebelumnya yaitu mengentri data 

siswa pengganti penerima beasiswa. 

Serta melengkapi data siswa yang 

kurang lengkap. Setelah seminggu 

data yang masuk baru memperoleh 

data siswa sebanyak 90 siswa yang 

dibutuhkan. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

dari  setiap sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

MINGGU 2  

7. Senin, 25 07.30-08.00 Apel pagi ke unit 1 Kegiatan dimulai dengan mengikuti - - 
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Juli 2016 apel pagi yang diselenggarakan di 

Dinas Pendidikan unit 1. 

08.00-15.30 

Mengentri data siswa 

penerima beasiswa 

pengganti tahun 2016 

Kembali ke unit 2 dan melanjutkan 

kegiatan yang sama dengan minggu 

sebelumnya yaitu mengentri data 

siswa pengganti penerima beasiswa. 

Serta melengkapi data siswa yang 

kurang lengkap. Data yang masuk 

sudah mencapai 110 siswa. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

dari  setiap sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

8. Selasa, 26 

Juli 2016 

07.30-15.30 

Mengentri data siswa 

penerima beasiswa 

pengganti tahun 2016 

Kegiatan masih sama dengan minggu 

sebelumnya yaitu mengentri data 

siswa pengganti penerima beasiswa. 

Data yang masuk sudah mencapai 

125 siswa. Serta melengkapi data 

siswa yang kurang lengkap.  

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

dari  setiap sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 
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lengkap 

9. Rabu, 27 

Juli 2016 

07.30-15.30 Pengecekan data 

Mengecek ulang data terkait 

kebenaran data, dan pengecekan data 

dari setiap sekolah 

Dari data yang didapat 

terdapat beberapa 

nama sekolah yang 

sama 

Mencari data daftar 

sekolah SMP baik 

Negeri maupun 

swasta yang terdaftar 

dalam SPM 

10. Kamis, 28 

Juli 2016 

07.30-12.00 Pengecekan data 

Melanjutkan pengecekan ulang data 

SPM terkait kebenaran data, dan 

pengecekan data dari setiap sekolah 

Dari data yang didapat 

terdapat beberapa 

nama sekolah yang 

sama 

Mencari data daftar 

sekolah SMP baik 

Negeri maupun 

swasta yang terdaftar 

dalam SPM 

12.00-12.15 Menghitung biaya Menghitung biaya bahan bakar - - 

13.00-15.30 

Mengentri data siswa 

penerima beasiswa 

pengganti tahun 2016 

Melengkapi data siswa penerima 

beasiswa yang masuk 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

dari  setiap sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 
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menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

11. Jumat, 29 

Juli 2016 

07.30-10.00 

Merekap data siswa SMP 

penerima beasiswa se 

Kabupaten Kulon progo 

Merekap dan mengedit seluruh siswa 

SMP penerima beasiswa se 

Kabupaten Kulon Progo dari 

beberapa sekolah yang masuk 

dijadikan satu ke dalam microsoft 

excel 

- Setiap sekolah 

memiliki daftar 

penerima beasiswa 

yang banyak 

sehingga 

membutuhkan 

waktu yang cukup 

lama untuk 

menyatukan file dari 

masing-masing 

sekolah menjadi satu 

kesatuan 

- Ada beberapa 

sekolah yang format 

datanya berbeda 

- Mahasiswa harus 

ekstra sabar dan 

teliti dalam 

mengopy setiap file 

untuk dijadikan satu 

- Mahasiswa harus 

jeli terkait format 

dari setiap sekolah 

10.00-15.30 Pengecekan data 
Melanjutkan pengecekan ulang data Dari data yang didapat Mencari data daftar 
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SPM terkait kebenaran data, dan 

pengecekan data dari setiap sekolah 

terdapat beberapa 

nama sekolah yang 

sama 

sekolah SMP baik 

Negeri maupun 

swasta yang terdaftar 

dalam SPM 

MINGGU 3  

12 Senin, 01 

Agustus 

2016 

07.30-08.00 Apel Pagi Apel pagi di Dinas Pendidikan unit 1 - - 

08.00-12.00 

Pencarian siswa dari data 

terkait penerima 

beasiswa partai 

Mencari siswa penerima beasiswa 

partai di dalam data rekapan di 

microsoft excel 

- Pada daftar beasiswa 

partai tidak 

disertakan nama 

sekolah 

- Nama terdapat 

dalam daftar tetapi 

alamatnya berbeda  

- Mahasiswa harus 

mengecek satu-satu 

daftar penerima 

beasiswa partai 

tersebut 

- Mahasiswa 

menanyakan kepada 

kepala terkait 

kebenaran data 

tersebut. 

13.00-15.30 Pengecekan data 

Melanjutkan pengecekan ulang data 

SPM terkait kebenaran data, dan 

pengecekan data dari setiap sekolah 

Dari data yang didapat 

terdapat beberapa 

nama sekolah yang 

Mencari data daftar 

sekolah SMP baik 

Negeri maupun 
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sama swasta yang terdaftar 

dalam SPM 

13. Selasa, 02 

Agustus 

2016 07.30-15.30 Mengolah data SPM 

Memasukkan data SPM dari setiap 

SMP se Kabupaten Kulon Progo 

terkait kekurangan data dari tiap-tiap 

indikator. Data yang berhasil 

dimasukkan mencapai 20 sekolah 

- - 

14. Rabu, 03 

Agustus 

2016 07.30-12.00 Mengolah data SPM 

Melanjutkan memasukkan data 

kekurangan indikator-indikator yang 

terdapat di SPM dari masing-masing 

sekolah. Data yang berhasil diinput 

mencapai 30 sekolah. 

- - 

13.00-15.30 

Pendataan peserta didik 

menurut rombel, jenis 

kelamin, umur 

Memasukkan data sekolah dari 

masing-masing sekolah yang sudah 

menyetorkan data. Data yang 

terkumpul mencapai 13 sekolah. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

serta format yang 

salah dari  setiap 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 
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sekolah yang kurang 

lengkap 

15 Kamis, 04 

Agustus 

2016 07.30-15.30 Mengolah data SPM 

Melanjutkan memasukkan data 

kekurangan indikator-indikator yang 

terdapat di SPM dari masing-masing 

sekolah. Data yang berhasil diinput 

mencapai 50 sekolah. 

- - 

16 Jumat. 05 

Agustus 

2016 

07.30-13.00 

Pendataan peserta didik 

menurut rombel, jenis 

kelamin, umur 

Melanjutkan memasukkan data 

sekolah dari masing-masing sekolah 

yang sudah menyetorkan data. Data 

yang terkumpul mencapai 26 

sekolah. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

serta format yang 

salah dari  setiap 

sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

13.00-15.30 Mengolah data SPM 

Memasukkan data kekurangan yang 

berkaitan dengan pemenuhan SPM 

dari setiap SMP. Mencapai 60 

- - 
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sekolah. 

MINGGU 4 
 

17 Senin, 8 

Agustus 

2016 

07.30-08.00 Apel Pagi 
Melaksanakan upacara setiap senin 

di halaman dinas pendidikan unit 1 
- - 

08.00-12.00 

Pendataan peserta didik 

menurut rombel, jenis 

kelamin, umur 

Melanjutkan memasukkan data 

sekolah dari masing-masing sekolah 

yang sudah menyetorkan data. Data 

yang terkumpul mencapai 35 

sekolah. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

serta format yang 

salah dari  setiap 

sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

13.00-15.30 Mengolah data SPM 

Memasukkan data kekurangan yang 

berkaitan dengan pemenuhan SPM 

dari setiap SMP. Mencapai 79 

sekolah. 

- - 

18 Selasa, 9 07.30-08.00 Membuat desain Grafik Membuat desain untuk grafik - - 
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Agustus 

2016 

SPM ketercapaian SPM dan desain tabel 

terkait kekurangan dari indikator 

SPM setiap sekolah  

08.00-10.00 Latihan Upacara 

Latihan upacara dilaksanakanan di 

halaman Unit 1 Dinas Pendidikan. 

Kegiatan yang dilakukan yaitu 

paduan suara, menyanyikan beberapa 

lagu nassional. 

- - 

10.00-15.30 
Membuat desain Grafik 

SPM 

Membuat desain untuk grafik 

ketercapaian SPM dan desain tabel 

terkait kekurangan dari indikator 

SPM setiap sekolah  

- - 

19 Rabu, 10 

Agustus 

2016 

07.30-13.00 Professor Go To School 

Kegiatan diselenggarakan oleh seksi 

kurikulum dan pengendalian mutu 

pendidikan dan dihadiri oleh 

perwakilan dari masing-masing SMP 

(guru dan siswa) se Kabupaten 

Kulon Progo. Kegiatan dilaksanakan 

di SMP N 1 Wates unit II, 

- - 
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pembicaranya yaitu 2 Profesor dari 

FBS UNY. 

13.00–15.30 
Membuat desain Grafik 

SPM 

Membuat desain untuk grafik 

ketercapaian SPM dan desain tabel 

terkait kekurangan dari indikator 

SPM setiap sekolah  

- - 

20 Kamis, 11 

Agustus 

2016 
07.30-09.00 Latihan Upacara 

Menjadi paduan suara. Menyanyikan 

lagu Indonesia Raya, 

Mengheningkan Cipta, Hari 

Merdeka, Syukur, Bagimu Negeri 

- - 

09.30-15.30 
Membuat desain Grafik 

SPM 

Membuat desain untuk grafik 

ketercapaian SPM dan desain tabel 

terkait kekurangan dari indikator 

SPM setiap sekolah  

- - 

21 Jumat, 12 

Agustus 

2016 07.30-12.00 

Pendataan peserta didik 

menurut rombel, jenis 

kelamin, umur 

Melanjutkan memasukkan data 

sekolah dari masing-masing sekolah 

yang sudah menyetorkan data. Data 

yang terkumpul mencapai 41 

sekolah. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 
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serta format yang 

salah dari  setiap 

sekolah 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

13.00-15.30 
Membuat desain Grafik 

SPM 

Membuat desain untuk grafik 

ketercapaian SPM dan desain tabel 

terkait kekurangan dari indikator 

SPM setiap sekolah  

- - 

MINGGU 5  

22 Senin, 15 

Agustus 

2016 

07.30-08.00 Apel Pagi 

di Melaksanakan upacara setiap 

senin di halaman dinas pendidikan 

unit 1. 

- - 

08.00-09.30 Latihan Upacara 

Latihan upacara untuk 17 agustus, 

bertugas sebagai paduan suara yang 

menyanyikan lagu wajib nasional. 

- - 

09.30-10.00 Menggulung pamflet 

Menggulung 2 macam jenis pamflet, 

untuk sekolah negeri masing-masing 

5 pamflet sedangkan untuk sekolah 

swasta masing-masing 3 pamflet 

- - 
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10.00-15.30 

Pendataan peserta didik 

menurut rombel, jenis 

kelamin, umur 

Melanjutkan memasukkan data 

sekolah dari masing-masing sekolah  

serta menunggui sekolah yang belum 

menyetorkan etor data. Data yang 

terkumpul mencapai 50 sekolah. 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

serta format yang 

salah dari  setiap 

sekolah 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

23 Selasa, 16 

Agustus 

2016 
08.00-10.00 Latihan Upacara 

Menjadi paduan suara. Menyanyikan 

lagu Indonesia Raya, 

Mengheningkan Cipta, Hari 

Merdeka, Syukur, Bagimu Negeri 

- - 

24 Rabu, 17 

Agustus 

2016 

07.00-09.00 Upacara 17 Agustus 

Menjadi paduan suara dalam upacara 

17 Agustus di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kulon Progo 

- - 

25 Kamis, 18 

Agustus 

2016 

07.30-09.00 Mengelola surat 

Menelepon 9 sekolah untuk 

mengambil undangan terkait 

permintaan peserta didik untuk 

Disaat saat surat sudah 

disampaikan kepada 

masing-masing 

Kepala menghubungi 

kembali beberapa 

sekolah untuk 
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dikirim dalam kegiatan pramuka di 

alun-alun utara Yogyakarta.  

sekolah via telephone, 

kepala staff menarik 

kembali surat-surat 

tersebut karena belum 

matangnya koordinasi. 

menginformasikan 

bahwa surat tidak jadi 

dikirim. 

09.00-12.00 Mengelola surat 

Setelah setiap sekolah di telepon, 

menyerahkan surat undangan kepada 

perwakilan yang mengambil surat ke 

bagian kurikulum SMP 

Disaat saat surat sudah 

disampaikan kepada 

masing-masing 

sekolah via telephone, 

kepala staff menarik 

kembali surat-surat 

tersebut karena belum 

matangnya koordinasi. 

Kepala menghubungi 

kembali beberapa 

sekolah untuk 

menginformasikan 

bahwa surat tidak jadi 

dikirim. 

26 Jumat, 19 

Agustus 

2016 
07.30-12.00 

Mengentri data terkait 

kekurangan buku dari 

setiap SD se Kabupaten 

Kulon Progo. 

Memasukkan data dari kumpulan 

data SPM SD yang terkait 

kekurangan buku dari masing-

masing SD se  Kabupaten Kulon 

Progo. Data yang berhasil terekap 

sebanyak 75 sekolah dasar. 

SD yang memiliki 

kekurangan buku 

sangat banyak 

Sehingga 

memerlukan waktu 

yang lama untuk 

mengentri data 

terkaikait kekurangan 

buku 
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MINGGU 6  

27 Sabtu, 20 

Agustus 

2016 

07.30-15.00 Pawai  

Mendampingi pawai dinas 

pendidikan kabupaten kulon progo. - - 

28 Senin, 22 

Agustus 

2016 

07.30-08.00 Apel Pagi 

Kegiatan dimulai dengan mengikuti 

apel pagi yang diselenggarakan di 

Dinas Pendidikan unit 1. 

- - 

08.00-15.30 

Mengentri data terkait 

kekurangan buku dari 

setiap SD se Kabupaten 

Kulon Progo. 

Memasukkan data dari kumpulan 

data SPM SD yang terkait 

kekurangan buku dari masing-

masing SD se  Kabupaten Kulon 

Progo. Data yang berhasil terekap 

sebanyak 160 sekolah dasar. 

SD yang memiliki 

kekurangan buku 

sangat banyak 

Sehingga 

memerlukan waktu 

yang lama untuk 

mengentri data 

terkaikait kekurangan 

buku 

29 Selasa, 23 

Agustus 

2016 
07.30-09.45 

Mengentri data terkait 

kekurangan buku dari 

setiap SD se Kabupaten 

Kulon Progo. 

Memasukkan data dari kumpulan 

data SPM SD yang terkait 

kekurangan buku dari masing-

masing SD se  Kabupaten Kulon 

Progo. Data yang berhasil terekap 

sebanyak 185 sekolah dasar. 

SD yang memiliki 

kekurangan buku 

sangat banyak 

Sehingga 

memerlukan waktu 

yang lama untuk 

mengentri data 

terkaikait kekurangan 

buku 
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10.00-11.30 Monitoring Jurusan 
Memantau kinerja dari mahasiswa 

PPL, serta pemberian arahan-arahan. 
- - 

13.30-15.00 

Mengentri data terkait 

kekurangan buku dari 

setiap SD se Kabupaten 

Kulon Progo. 

Memasukkan data dari kumpulan 

data SPM SD yang terkait 

kekurangan buku dari masing-

masing SD se  Kabupaten Kulon 

Progo. Data yang berhasil terekap 

sebanyak 230 sekolah dasar. 

SD yang memiliki 

kekurangan buku 

sangat banyak 

Sehingga 

memerlukan waktu 

yang lama untuk 

mengentri data 

terkaikait kekurangan 

buku 

30 Rabu, 24 

Agustus 

2016 
07.30-08.45 

Mengentri data terkait 

kekurangan buku dari 

setiap SD se Kabupaten 

Kulon Progo. 

Memasukkan data dari kumpulan 

data SPM SD yang terkait 

kekurangan buku dari masing-

masing SD se  Kabupaten Kulon 

Progo. Data yang berhasil terekap 

sebanyak 268 sekolah dasar. 

SD yang memiliki 

kekurangan buku 

sangat banyak 

Sehingga 

memerlukan waktu 

yang lama untuk 

mengentri data 

terkaikait kekurangan 

buku 

09.00-10.00 Kunjungan DPL 
Memantau ketercapaian program dari 

masing-masing mahasiswa. 
- - 

10.30-16.30 Mengecek daftar guru 

Mencentang daftar guru yang masuk 

ke dalam undangan 

Ada beberapa guru 

yang belum terdaftar 

di data 

Menuliskan secara 

manual guru yang 

belum tertulis 
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31 Kamis, 25 

Agustus 

2016 
07.30-08.30 

Mengentri data terkait 

kekurangan buku dari 

setiap SMP se Kabupaten 

Kulon Progo. 

Memasukkan data dari kumpulan 

data SPM SMP yang terkait 

kekurangan buku pengayaan dan 

referensi SMP se  Kabupaten Kulon 

Progo. Data yang berhasil terekap 

sebanyak 13 sekolah. 

- - 

08.30-13.00 Rapat Koordinasi K13 

Kegiatan dilaksanakan di SMP N 1 

Wates unit II. Bertugas menjaga 

presensi dan membagikan konsumsi. 

Kepala dinas sebagai 

pengisi acara 

datangnya terlambat 

sehingga acara 

berlangsung lama 

sehingga ada beberapa 

guru yang membolos 

karena ada urusan 

yang lain 

Kepala staff 

menghubungi kepala 

dinas melalui 

perantara kepala 

bagian serta 

menginfokan kepada 

para guru untuk sabar 

menunggu 

dikarenakan acara 

kepala dinas sangat 

banyak 

14.00-15.30 
Mengentri data terkait 

kekurangan buku dari 

Memasukkan data dari kumpulan 

data SPM SMP yang terkait 
- - 
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setiap SMP se Kabupaten 

Kulon Progo. 

kekurangan buku pengayaan dan 

referensi SMP se  Kabupaten Kulon 

Progo. Data yang berhasil terekap 

sebanyak 14 sekolah. 

32 Jumat, 26 

Agustus 

2016 

11.00-11.30 
Rapat koordinasi terkait 

pengawasan SPIP 

Membahas kinerja yang akan 

dilakukan mengingat akan adanya 

tinjauan dari BKD di hari rabu, maka 

seluruh ppl dan pkl disuruh untuk 

membuatstruktur organisasi dinas, 

visi dan misi, tupoksi masing-masing 

seksi, SOP masing-masing seksi, 

serta poster untuk setiap ruangan. 

- - 

MINGGU 7  

33 Senin, 29 

Agustus 

2016 

07.30-08.00 Apel Pagi 

Kegiatan dimulai dengan mengikuti 

apel pagi yang diselenggarakan di 

Dinas Pendidikan unit 1. 

- - 

08.00-12.00 

Pendataan peserta didik 

menurut rombel, jenis 

kelamin, umur 

Melanjutkan memasukkan data 

sekolah dari masing-masing sekolah 

yang sudah menyetorkan data serta 

- Data yang masuk 

hanya dari beberapa 

sekolah saja 

- Pihak dinas selalu 

menghubungi 

masing-masing 
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menunggui sekolah yang belum setor 

data. Data yang terkumpul mencapai 

69 sekolah. 

- Masih terdapat data 

yang belum lengkap 

serta format yang 

salah dari  setiap 

sekolah 

sekolah yang belum 

mengirim data 

- Dari pihak sekolah 

menyusulkan data 

yang kurang 

lengkap 

13.00-15.30 
Penggabungan data Guru 

mata pelajaran di SMP 

Menggabungkan data guru dari 

seluruh mata pelajaran untuk 

dijadikan satu file. 

- - 

34 Selasa, 30 

Agustus 

2016 

07.30-09.30 
Penggabungan data Guru 

mata pelajaran di SMP 

Mengesort guru dari semua mata 

pelajaran untuk dikelompokkan ke 

dalam satu sekolah yang sama. 

- - 

15.30-16.00 

Pembuatan SOP, bagan 

visi misi, kode etik, 

struktur organisasi, dan 

tupoksi Dinas Pendidikan 

Kulon Progo dalam 

rangka penilaian SPIP. 

Membeli figura sekaligus 

memasangkan tupoksi, struktur 

organisasi. Visi dan misi, serta 

tupoksi ke dalam figura. 
- - 

35 Rabu, 31 08.30-09.00 Apel pagi Memperingati hari keistimewaan - - 
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Agustus 

2016 

DIY 

09.00-10.00 

Pembuatan SOP, bagan 

visi misi, kode etik, 

struktur organisasi, dan 

tupoksi Dinas Pendidikan 

Kulon Progo dalam 

rangka penilaian SPIP. 

Menempel struktur organisasi, 

tupoksi, visi dan misi, dan kode etik 

pada dinding seksi kurikulum SMP. 
- - 

36 Kamis, 1 

September 

2016 

07.30-15.30 
Membuat desain Grafik 

SPM 

Memperbaiki dan mengedit desain 

sebelumnya - - 

37 Jumat, 2 

September 

2016 

08.00-15.30 
Membuat desain Grafik 

SPM 

Memperbaiki dan mengedit desain 

sebelumnya - - 

MINGGU 8  

38 Senin, 5 

September 

2016 

07.30-08.00 Apel pagi 

Kegiatan dimulai dengan mengikuti 

apel pagi yang diselenggarakan di 

Dinas Pendidikan unit 1. 

- - 

08.00-15.30 
Memasukan desain 

grafik ke bagian 

Memasukkan desain grafik ke bagian 

percetakan 
- - 
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percetakan 

39 Selasa, 6 

September 

2016 

07.30-15.30 

Memasukan desain 

grafik ke bagian 

percetakan 

Memasukkan desain grafik ke bagian 

percetakan - - 

40 Rabu, 7 

September 

2016 

07.30-15.30 

Memasukan desain 

grafik ke bagian 

percetakan 

Memasukkan desain grafik ke bagian 

percetakan - - 

41 Kamis, 8 

September 

2016 

07.30-08.00 Penyerahan grafik 
Menempel grafik ke dalam dinding 

seksi kurikulum 
- - 

08.00-09.00 
Konfirmasi akhir  

program 

Menginformasikan dan menjelaskan 

bahwa program sudah selesai, dan 

membahsa tindak lanjut terkait 

peningkatan SPM selanjutnya 

- - 

09.00-15.30 Laporan 
Membuat laporan hasil pelaksanaan 

program pembuatan grafik SPM 
- - 

42 Jumat, 9 

September 

2016 

07.30-15.30 Laporan 

Membuat laporan hasil pelaksanaan 

program pembuatan grafik SPM - - 

MINGGU 9  
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Koordinator PPL Lembaga      Dosen Pembimbing Lapangan,    Mahasiswa, 

Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo, 

 

 

Suyanto, S.Pd.        Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.    Yahya Wahyuningsih 

NIP. 19630221 198403 1 004      NIP. 19760807 200112 1 006     NIM. 13101241013 

43 Selasa, 13 

September 

2016 

07.30-15.30 

Mengupdate data jumlah 

siswa dari setiap sekolah 

yang terdapat di papan 

Menuliskan data yang baru pada 

kolom yang disediakan di papan - - 

44 Rabu, 14 

September 

2016 

07.30-15.30 

Mengupdate data jumlah 

siswa dari setiap sekolah 

yang terdapat di papan 

Menuliskan data yang baru pada 

kolom yang disediakan di papan - - 

45 Kamis, 15 

September 

2015 

07.30-12.00 

Merekap data siswa SMP 

penerima beasiswa se 

Kabupaten Kulon progo 

Mengedit ulang data beasiswa siswa 

SMP berdasarkan kecamatan. - - 

13.00-14.30 Pelepasan PPL 
Seluruh mahasiswa PPL berkumpul 

di ruang sadewa untuk pelepasan. 
- - 
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