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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Pada zaman saat ini perkembangan teknologi informasi begitu 

berkembang sangat pesat. Sehingga dapat mempengaruhi sikap 

kebanyakan orang untuk mendapatkan informasi dengan cara yang 

lebih cepat dan akurat untuk didapatkan. Tentunya pemberi informasi 

juga harus mempunyai sebuah media online, dengan begitu informasi 

yang disajikan dapat dengan cepat dan mudah diperoleh konsumen 

infromasi. 

 

Media informasi berbasis online yang sekarang begitu banyak 

dipakai agar bisa mendapatkan  informasi yang akurat dan mudah 

untuk dicari infromasinya adalah sebuah website, didalam website 

bisa dijadikan pusat informasi bagi pengunjung. Sehingga dapat 

memudahkan pengunjung untuk mendapatakan informasi yang 

mereka butuhkan dengan mudah dan kapan saja. Dan dengan begitu 

cepat berkembangnya infromasi online diIndonesia ini menjadikan 

minat untuk mencari informasi yang terdapat di media cetak  ini 

mengalami penurunan disebabkan orang lebih menyukai mencari 

informasi lewat media online dikarenakan lebih mudah didapatkan, 

informasi online juga memiliki sifat up to date dan kapan saja bisa 

berubah. 

 

SD N KADISOBO 3 belum memiliki media informasi yang tepat. Untuk 

itu saya mempunyai keiinginan besar untuk membantu SD N 

KADISOBO 3 dengan membuatkan informasi online dengan 

menggunakan wordpress. Dikarenakan SD N KADISOBO 3 masih 

menggunakan media cetak untuk memberikan informasi terkait 

dengan SDN KADISOBO 3 berbeda dengan media online, dengan 

menggunakan website dapat menghemat biaya yang digunakan untuk 

memberikan informasi kepada public. Dengan begitu informasi apa 

saja yang dimiliki SD N KADISOBO 3 dapat diketahui oleh pengunjung 

atau siapa saja yang ingin mengetahui infromasi dari SD N KADISOBO 

3.  
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B. Identifikasi Masalah 

Dilihat dari penjelasan isi latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan. Sehingga dapat disimpulkan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. SDN kadisobo 3 masih menggunakan media cetak untuk media 

promosi ke public, dan juga media cetak memerlukan biaya yang 

banyak. 

2. Website yang digunakan sekarang belum terlihat menarik. 

3. Memerlukan tampilan design webprofile yang menarik untuk 

dilihat 

C. Batasan Masalah 

1. Membangun web profile SD N Kadisobo 3 

2. Web Profile ini menggunakan wordpress 

3. Hasil yang akan ditampilkan berupa informasi dari SD Kadisobo 3 

D. Rumusan Masalah 

Dilihat dari penjelasan isi latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah yang 

dihadapi terkait dengan penyediaan infromasi dengan menggunakan 

website adalah : 

1. Bagaimana SD N KADISOBO 3 memberikan informasi yang 

mudah bagi masyarakat? 

2. Bagaimana SD N KADISOBO 3 memanfaatkan perkembangan 

Teknologi saat ini? 

3. SD N KADISOBO masih memberikan informasi kepada 

masyarakat dengan menggunakan media cetak seperti brosir, 

pamphlet dan spanduk yang juga dalam pembuatannya 

memerlukan biaya dan waktu yang lama. 

  

E. Tujuan KP 

Tujuan melakukan kerja praktik adalah 

1. Memberikan kemudahan bagi para pendaftar mendapatkan 

informasi terkait dengan    pendaftaran peserta didik baru dan 

banyak informasi lainnya. 

2. Menghasilkan manfaat bagi masyrakat. 

3. Tidak selalu mengandalkan media cetak untuk mendapatkan 

informasi, disebabkan media  cetak juga perlu membutuhkan 

banyak biaya.   

4. Memberikan tampilan website profile yang menarik untuk 

dilihat, dan agar bisa dapat digunakan dengan mudah. 

 

F. Manfaat KP 
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Manfaat melakukan Kerja praktik ialah  

1. Bagi Mahasiswa 

Dapat mengimplementasikan ilmu dari hasil belajar selama 

perkuliahan, dan juga agar bisa dapat menambah lagi 

pengetahuan dan wawasan yang masih belum kita diketahui. 

2. Bagi Instansi 

1) Memudahkan SD N KADISOBO 3 memberikan informasi 

yang dimilkinya kepada masyarakat. 

2) Menjadikan waktu lebih efektif dan efisien dalam 
menyebarkan informasi. 
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BAB II 
GAMBARAN INSTANSI 

 
A. Umum 

 

1. Sejarah SD N KADISOBO 3 

SD N Kadisobo 3 didirikan pada 05 Mei 1981 di Didusun Klelen 

Trimulyo Sleman Yogyakarta. Pada tahun 1981 anak anak 

disekitaran dusun Klelen maupun disekitarnya ingin mengikuti 

jenjang pendidikan sekolah dasar tetapi pada saat itu untuk 

sekolah masih sangat jauh untuk dijangkau. Sehingga pada tahun 

1981 warga sekitar berinisiatif untuk melakukan pendirian 

Sekolah Dasar agar anak anak diwilayah tersebut dapat mengikuti 

kegiatan belajar, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.  

Dengan pembangunan ini warga sekitar berharap agar banyak 

anak anak mereka kelak menjadi apa yang mereka inginkan. dan 

saat ini SD N Kadisobo 3 memiliki peserta didik yang berjumlah 

143 yang terdiri dari peserta didik laki laki 82 siswa dan  permpuan 

61 siswa, dan juga memiliki guru dengan jumlah 10 guru yang 

terdiri dari laki laki 2 orang dan perempuan 8 orang. Data tersebut 

terakhir diupdate pada tanggal 25 Maret 2019. Informasi tersebut 

Berdasarkan dari data dari dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. 

 

2. VISI Dan MISI 

Visi :  

 Utama Dalam Prestasi Berlandaskan Iman Dan Takwa. 

Misi : 

1. Melaksanakan Pembelajaran Dan Bimbingan. 

2. Menumbuhkembangkan Penghayatan Dan Pengalaman 

Ajaran Agama. 

3. Menumbuhkembangkan; Rasa Cinta Seni, Budaya Dan 

Kreativitas. 

 

3. Alamat 

Dusun Klelen, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten 

Sleman, Provinsi DI. Yogyakarta 
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B. Struktur Organisasi 

Berdasarkan tugas dan wewenang setiap unit, pada gambar 2.1 

telah tersaji struktur organisasi yang ada di SD N Kadisobo 3 . 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

 Pada gambar 2.1 merupakan sebuah struktur organisasi yang 

dimiliki oleh sekolah dasar negeri kadisobo 3. Struktur tersusun dari 

kepala sekolah, guru, tata usaha dan penjaga sekolah. 

C. Sumber daya manusia dan sumber daya fisik 

1. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, SDN Kadisobo 3 

memiliki peserta didik yang berjumlah 143 orang. yang terdiri dari 

peserta didik laki laki 82 siswa dan perempuan 61 siswa, dan juga 

mempunyai guru dengan jumlah 10 guru yang terdiri dari guru laki 

laki 2 orang dan guru perempuan 8 orang. Berikut Tabel 1.1 yang 

menjelaskan terkait tugas dan  pengurus yang dimiliki SD Kadisobo 

3.  

                       Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia 

No Nama Jabatan 

1 Suhardi S.Pd Kepala Sekolah 

2 Modesta Indarti S.Ag Guru PAK 

3 Sarmi S.Pd Guru PAI 

4 Tumilah S.Pd Guru 

5 Kasinem A.Ma Guru Pertama 

6 Siti Rokhanah S.Pd.SD Guru Pertama 

7 Rusiati S.Pd Guru 

8 Nahi Susanti S.Pd. SD GTT 

9 Agus Sutikno Guru 

10 Haryanti S.Pd Guru  
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11 Sri Rahayu S.Pd GTT 

12 Eko Juwanto Penjaga Sekolah 

13 Fajar IsmoyoS.Pd G PJOK 

14 Dionysius Widodo K TU 

 

2. Sumber Daya Fisik 

Ditahapan kali ini, kami akan menjabarkan informasi terkait 

platform Teknologi masa kini yang dimiliki oleh SD N Kadisobo 3 

yang telah kami dapatkan. Pada tabel 2.2 berikut 

                       Tabel 2.2 Sumber Daya Fisik 

No 
Pengunaan 
Teknologi 

Alat 

1 
Pengolahan 
data 

Aplikasi yang digunakan 
Microsoft office 

2 
Sistem 
Operasi Windows 7 

3 
Kapasitas 
penyimpanan Hardisk 500GB, RAM 1GB 

4 Processor Pentium Intel  

5 Alat input Keyboard, Mouse dan Scaner  

6 
Alat 
Output/cetak 

Printer Epson, Canon, Speaker, 
Monitor 

 

Kondisi prasarana SD N KADISOBO 3 yang dimiliki sekarang ialah : 

1) Didalam permasalahan koneksi untuk tersambung ke dalam 

internet, SD N Kadisobo sudah mempunyai koneksi internet 

dengan berlangganan Wifi indihome. 

2) Akses Internet hanya dapat digunakan oleh guru, karyawan 

yang mempunyai hak akses ke dalam koneksi internet 

tersebut. 
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D. Proses Bisnis saat ini 

  Proses Bisnis yang dimiliki oleh SD N KADISOBO 3 saat ini 

sebelum adanya system untuk penyampain informasi terkait dengan 

sekolah dan PSB. terdapat pada gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Proses Bisnis 

 

 

Pada  gambar 1.2. menerangkan terkait dengan proses bisnis saat ini yang dimiliki 

oleh SD Kadisobo 3. Proses bisnis tersebut terlihat masih manual dalam 

melakukan pemberian informasi kepada siswa baru. Cara proses bisnis tersebut 

kuranglah efektif dikarenakan akan memakan biaya yang cukup banyak salah 

satunya harus melakukan pencetakan brosur sekolah hal ini juga memerlukan 

biaya tinggi dan waktu yang lama.



 

 

8 

 

BAB III 
METODOLOGI KP 

 

 

A. Lokasi KP, Alamat, Kontak 

1. Lokasi Kerja Praktik  

 SD Negeri Kadisobo 3  

2. Alamat 

Dusun  : Klelen 

Kelurahan  : Trimulyo 

Kecamatan  : Sleman 

Kabupaten  : Sleman 

Provinsi  : Daerah Istimewa Yogyakarta 

3. Kontak Tempat Kerja Praktik 

Telephon  : 085228371791 

 

B. Metode Pengambilan Data 

 Dalam mempermudah pengumpulan data dan  mendapatkan 

fakta guna untuk memecahkan  masalah yang akan diselesaikan, yang 

berhubungan dengan kasus ini. Dibutuhkan penjelasan mengenai 

bagaimana sebuah website tersebut dapat mudah dipahami oleh 

masyarakat. Yang akan dipergunakan untuk mencari informasi yang 

tepat terkait dengan sekolah tersebut. Maka dari itu diperlukan 

beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang akurat dan jelas agar dapat memberikan suatu website yang baik 

dan mudah digunakan.   

1. Metode Wawancara/interview 

  wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara 

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat 

yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

Wawancara ialah suatu metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data. Dengan cara melakukan metode wawancara 

secara langsung terhadap pihak yang terkait maupun yang 

bersangkutan, kita dapat mudah mendapatkan informasi yang kita 

butuhkan, guna untuk mendukung pembuatan web profile 

tersebut. Dan di dalam kasus ini saya melakukan wawancara 
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 dengan Kepala Sekolah SD Negri Kadisobo 3. Dengan cara 

memberikan Tanya jawab terkait website yang akan dibuat. 

2. Metode Observasi  

  Observasi ialah metode pengumpulan data, yang akan 

dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek yang terjadi pada tempat kerja praktik. 

Seperti melakukan pengamatan terhadap kegiatan kegiatan yang 

ada ditempat tersebut 

 

C. Rancangan Jadwal Kegiatan Kerja Praktik 

 Berdasarkan tabel 3.1 perancangan ini, dimulainya rencana 

kegiatan akan dilaksanakan pada 25 Febuari 2019. 

 

Tabel 3.1 jadwal kegiatan 

No 
Nama 

Kegiatan 

Minggu Pelaksanaan Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ya/Tidak % 

1 Survey lokasi 
kegiatan 

                            

ya 100 

2 Observasi 

                            

ya 100 

3 Pengumpulan 
Data 

                            

ya 100 

4 Pembuatan 
design 
Prototype                             

ya 100 

5 Membuat 
Website                             

ya 100 

6 Testing 

                            

ya 100 

7 Laporan 

                            

ya 100 

 

D. Rancangan Sistem  

 Didalam tahapan ini, perlunya Rancangan sebuah system yang 

bisa digunakan untuk membantu pembuatan web profile. Untuk 

menghasilkan suatu web profile yang baik, diperlukan juga 

perencanaan yang baik pula. Dari hasil dari wawancara dan observasi 

yang sudah dilaksanakan di SD N Kadisobo 3. Menghasilkan kebutuhan 

kebutuhan dasar yang nantinya dipergunakan untuk membangun 
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webprofile yang bisa dengan mudah dipergunakan oleh user,yang 

dimana user bisa mencari informasi terkait dengan sekolah tersebut. 

 

1. Kebutuhan Fungsional 

  Kebutuhan fungsional berisikan terkait layanan layanan apa 

saja yang harus ada pada website. Meliputi bagaimana website 

bisa beraksi/berperlikau ketika mendapatan input tertentu. 

diantaranya adalah sebagai berikut:   

1. Aplikasi harus bisa memperlihatkan visi misi dan moto 

sekolah 

2. Aplikasi harus bisa memperlihatkan kabar terbaru 

disekolah 

3. Aplikasi harus bisa memperlihatkan informasi PSB sekolah 

4. Aplikasi harus bisa memperlihatkan galeri sekolah 

5. Aplikasi harus bisa memperlihatkan program unggulan 

sekolah 

6. Aplikasi harus bisa memperlihatkan struktur sekolah 

 

2. Kebutuhan non fungsional 

1) Aplikasi bisa dijalankan diberbagai software web browser 

salah satunya ialah  google crome, dan lain lain. 

2) Aplikasi mempunyai tampilan yang mudah dipahami. 

3) Memiliki koneksi internet. 

3. Rancangan Sistem 
1. Rancangan Menu 

  Berdasarkan Hasil permintaan dari pihak SD Negeri 

Kadisobo 3 , pada gambar 3.1 ialah rancangan menu yang akan 

dibuat : 

 

 

 

 

 

  

 

     Gambar 3.1 Strukktur Menu 
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Pada gambar 3.1 merupakan struktur menu yang 

nantinya akan diterapkan pada website yang akan dibuat. 

Berikut penjelasan dari menu menu yang ada: 

a. Home 

Menu home ini lah yang nantinya akan menampilkan 

dasboard/halaman utama ketika diklick 

b. Berita 

Menu berita ini lah nantinya akan menampilkan beberapa 

kabar terbaru berkaitan dengan SD Kadisobo 3  

c. Profil 

Termasuk menu yang akan memberikan informasi profil 

singkat terkait dengan SD Kadsiobo 3 . didalam menu profil 

ini terdapat sub menu lain yang akan memudahkan 

pengunjung untuk mengetahui informasi yang ingin dicari, 

yaitu : 

• Visi dan Misi 

Menampilkan visi dan misi 

• Siswa 

Menampilkan data data siswa  

• Guru 

Menampilkan data data Guru 

• Struktur Organisasi 

Menampilkan organisasi pada SD KADISOBO 3 

 

d. Galeri 

Salah satu menu yang akan menampilkan foto kegiatan 

dari mulai siswa, guru, dan lain lain yang terkait dengan 

sekolah 

e. PPDB 

Salah satu menu yang akan memberikan berbagai 

informasi terkait pendaftaran maupun penerimaan siswa 

baru, PPDB mempunyai 2 sub menu yaitu: 

• Pendaftaran 

Halaman ini yang nantinya digunakan untuk melakukan 

pendaftaran siswa baru dengan mengisi form data di 

halaman tersebut 

• Informasi pendaftaran 
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Halaman ini akan memberikan infromasi terkait dengan 

waktu pendaftaran, dan berbagai informasi lainya yang 

terkait dengan pendaftaran pada SD Kadisobo 3 

 

2. Desain Interface 

 

Penulis telah membuat rancangan desaign interfacenya di 

gambar 3 dan gambar 4 : 

 

a) Dasboard / Halaman Utama website 

Halaman pada gambar 3.2 ini lah yang nanti akan tampil 

pertama kali. 

 
Gambar 3.2. Halaman Utama website 

b) Halaman Menu dan Berita 

Halaman ini lah yang nantinya kita bisa mendapatkan 

berbagai informasi tentang SD KADISOBO 3 

 
Gambar 3.3 Halaman Menu dan Berita website 
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 Berikut ialah penjelasan dari  prototype yang sudah 

dibuat oleh penulis: 

a. Header  

 Pada header ini terdapat identitas Sekolah 

dipojok kiri atas dan ada beberapa menu yang 

nantinya memudahkan pengguna untuk 

berinteraksi dengan website 

b. Image slider  

 Pada Image Slider ini terdapat satu foto yang 

akan terpampang pada bagian halaman depan 

website 

c. Konten  

 Pada bagian ini, nantinya akan berisikan kiriman 

kiriman dari admin seperti update berita terbaru 

d. Footer  

 Pada bagian ini akan memberikan informasi 

sekolahan, seperti Kontak nomor telpon 

sekolah, alamat sekolah. 

e. Sidebar 

 Bagian ini nanti akan terdapat menu pencarian, 

dan hasil hasil postingan terbaru   
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BAB IV 
HASIL PELAKSANAAN KP 

 
 
 

A. Diskripsi Sistem yang dibangun 

  Sistem ini disusun pada tanggal 22 April 2019 hingga 30 April 

2019 yang Akan dilaksanakan di SD N Kadisobo 3. Sistem ini dibuat 

bertujuan untuk memudahkan pengunjung berinteraksi dengan 

website yang dimiliki oleh SD N Kadisobo 3. Sehingga pengunjung yang 

dapat memahami proses proses yang terjadi pada website tersebut, 

dan juga pembuatan website ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas 

perkuliahan di Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Teknologi 

Insdustri, Prodi Teknik Informatika guna untuk mempraktikan ilmu 

yang sudah didapatkan selama diperkuliahan 

B. Pembahasan Sistem yang akan dibangun 

1. Hasil Analisis 

  Setelah melakukan metode observasi dan interview, dan dapat 

disimpulkan bahwa penyusun akan melakukan pembuatan website 

dibagian design UI(user interface) dan user experience  

Beberapa tugas yang akan penyusun lakukan yaitu: 

1) Merancang Prototype dari Website yang akan dibuat. 

 Prototipe adalah salah satu cara pengebangan perangkat lunak 

yang banyak digunakan. Prototipe juga bisa menggambarkan 

awal dari sebuah sistem yang nantinya akan dibangun. Prototipe 

akan memberikan gambaran awal kepada pengguna sehingga 

nantiya dapat memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dan 

berinterkasi dengan sistem. 

 Protopie yang akan dipakai masih tergolong jenis prototype 

dasar, dimana prototipe hanya akan menjelaskan interaksi 

manusia dan website 

 

2) Mengimplementasikan prototipe pada user interface website. 

 Setelah design prototypie berhasil dibuat , penyusun akan 

melakukan implementasi dari prototype ke sebuah website 

untuk dijadikan design user interface 
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2. Hasil Implementasi 

   Pada tahap perancangan design prototype didalam sebuah 

website, tidak memerlukan adanya pembuatan database. Hanya 

saja lebih difokuskan ke dalam perancangan tema atau template 

yang sesuai dengan kebutuhan website. Berikut ini merupakan 

hasil dari perancangan dari prototype ke dalam website  

a. Penerapan prototype pada Website 

• Pada gambar 4.1 merupakan website lama yang 

dimiliki SD Negeri Kadisobo 3 

 
Gambar 4.1 website lama 

• Berikut inilah beberapa hasil penerapan dari prototype ke 

dalam sebuah website yang terbaru 
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2) Halaman depan/ Dasboard 

  Pada halaman depan yang terdapat di gambar 4.2, 

pertama kali yang akan muncul ketika awal membuka 

website SD KADISOBO 3 

 

 

 

 

 Gambar 4.2 halaman depan website 

Pada Gambar 4.2 halaman dasboard memuat beberapa 

informasi yang ada di SD Kadisobo 3, dan juga akan tampil 

terlebih dahulu ketika website dibuka 

 

 



17 

 

 

 

3) Halaman Berita 

Pada Halaman berita yang berada diGambar 4.3, kita bisa 

mendapatkan kabar terbaru dari sekolah SD Kadisobo 3 

 
Gambar 4.3 Halaman Berita 

Pada Gambar 4.3 ini berisikan terkait dengan kabar berita 

baru di SD N Kadisobo 3 , sehingga jikalau terdapat aktifitas 

ataupun kegiatan baru dari SD N Kadisobo 3 bisa kita lihat di 

halaman berita ini 

4) Halaman Profil sekolah  

a. Visi , Misi dan Motto 

Pada gambar 4.4 terdapat di Tab menu Halaman profil 

sekolah dan nanti akan menampilkan berbagai sub menu, 

salah satunya adalah sub menu visi dan misi 

 

Gambar 4.4 Halaman Visi  Misi dan Motto 

Pada Gambar 9 ini berisikan terkait dengan visi dan misi 

dari sekolah SD Kadisobo 3, sehingga terlihat jelas bagi 

orang tua yang akan mendaftarkan anaknya diSD Kadisobo 

3 bahwa SD tersebut mempunyai visi dan misi yang tinggi 
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b. Siswa 

Pada gambar 4.5 terdapat di Tab menu Halaman profil 

sekolah dan nanti akan menampilkan berbagai sub menu, 

salah satunya adalah sub menu Siswa 

 

Gambar 4.5 Halama Siswa 

Berdasarkan Gambar 4.5 ini berisikan terkait dengan Data 

data siswa yang masih aktif di sekolah SD Negeri Kadisobo 

3. 

c. Guru 

Pada gambar 4.6 terdapat di Tab menu Halaman profil 

sekolah dan nanti akan menampilkan berbagai sub menu, 

salah satunya adalah sub menu Guru 

 

Gambar 4.6 Halaman Guru 

Berdasarkan Gambar 4.6 ini berisikan terkait dengan Data 

data Guru atau pegajar dan data karyawan yang masih 

aktif di sekolah SD Negeri Kadisobo  

 



19 

 

 

 

5) Halaman Galeri 

Pada Halaman Galeri  yang berada di Gambar 4.7, kita 

bisa mendapatkan gambar atau dokumentasi kegiatan  

dari sekolah SD Kadisobo 3 

 
Gambar 4.7 Halaman Berita 

Pada Gambar 4.7 ini berisikan tetang dokumentasi kegiatan 

apa saja yang ada di sd Kadiosbo 3 dan yang nantinya akan 

dipublikasikan ke dalam website. 

6) Halaman Keunggulan 

Pada Halaman Keunggulan  yang berada di Gambar 4.8, 

akan mendeskripsikan berbagai keunggulan yang dimiliki 

oleh SD Kadisobo 3 

 
Gambar 4.8 Halaman Berita 

Pada Gambar 4.8 ini berisikan tetang Keunggulan keunggulan 

yang ada di SD Kadisobo 3. 
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BAB V 
KESIMPULAN 

 
 

A. Kesimpulan 

  Pada bagian akhir penutup laporan yang sudah dibuat, 

mempunyai berbagai kesimpulan yang kami dapatkan selama 

melaksanakan kerja praktik di SD Negeri Kadisobo 3 

1. Kerja Praktik ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa mengasah 

apa yang telah didapatkan selama duduk dibangku perkuliahan, 

bukan hanya teori tetapi juga bisa mengimplementasikan 

langsung. 

2. Semua elemen yang berada diperkuliahan maupun tempat kerja 

praktik semua baik, dan mampu menerima apa kekurangan masing 

masing. 

3. Pada kerja praktik ini mengajarkan berbagai hal didalam dunia 

pekerjaan, walaupun pengetahuan didalam dunia pekerjaan masih 

sedikit, kerja praktik ini sudah memberikan bagaimana gambaran 

nantinya ketika akan memasuki ke dalam dunia pekerjaan 

B. Saran 

Setelah melakukan kerja praktik diSD Negeri Kadisobo 3, kami 

mendapatkan berbagai saran agar kedepannya lebih baik. 

Teruntuk mahasiswa yang akan melakukan Kerja praktik, bisa untuk 

menyiapkan yang matang terlebih dahulu, seperti tempat kerja 

praktik, proses perizinan sehingga nantinya bisa memudahkan 

mahasiswa untuk mengerjakan kerja praktik ini. 
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A. LogBook 
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B. Form Penilaian Pembimbing Lapangan 
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C. Surat Rekomendasi KP 
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D. Foto di SD N Kadisobo 3 
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