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(PEDOMAN  WAWANCARA) 

 

                   
 



     PEDOMAN WAWANCARA 
 

“Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di 

SMA Negeri 2 Konawe Selatan”. 

 
Informan   : Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Konawe Selatan 

Waktu & Tempat : 

Pertanyaan   

 

1. Sistem pengawasan seperti apa yang bapak terapkan kepada guru di SMA Negeri 2 

Konsel ? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengawasan bapak kepada kinerja guru di sekolah ini 

? 

3. Apa tujuan utama sehingga bapak menerapkan  kedua sistem pengawasan tersebut ? 

4. Kapan saja pengawasan kinerja guru dilaksanakan ? 

5. Apakah dengan menerapkan sistem pengawasan tersebut dapat menjamin kinerja guru 

terlaksana dengan baik ? 

6. Adakah hambatan-hambatan yang ditemui selama melaksanakan pengawasan 

terhadap kinerja guru dan bagaimana cara mengatasinya ? 

7. Bagaimana bentuk evaluasi kepala sekolah terhadap kinerja di sekolah ini ? 

8. Apa yang menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja guru? 

9. Pada saat kapan proses evaluasi tersebut dilaksanakan ? 

10. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan proses evaluasi terhadap kinerja para guru 

dan bagaimana cara mengatasinya? 

11. Bagaimana kinerja guru di SMA Negeri 2 Konsel saat ini ? 

12. Apa tindakan bapak sebagai pimpinan dalam meningkatkan kinerja guru di SMA 

Negeri 2 Konawe Selatan 

 

Catatan : 

Pertanyaan-pertanyaan di atas digunakan sebagai panduan peneliti dalam 

melakukan wawancara dengan informan dilapangan karena itu pertanyaan-

pertanyaan di atas sifatnya  fleksibel yang dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan informan dilapangan. 

 



     PEDOMAN WAWANCARA 
 

“Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di 

SMA Negeri 2 Konawe Selatan”. 

 
Informan   : guru SMA Negeri 2 Konawe Selatan 

Waktu & Tempat : 

Pertanyaan   
 

1. Menurut ibu/bapak bagaimanakah kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan 

sistem pengawasan kinerja guru di SMA Negeri 2 Konsel ? 

2. Apakah anda setujuh dengan penerapan sistem pengawasan kinerja guru yang 

diterapkan oleh kepala sekolah ? 

3. Kapan saja sistem pengawasan tersebut dilaksanakan ?  

4. Bagaimana bentuk evaluasi kepala sekolah terhadap kinerja di sekolah ini ? 

5. Kapan saja evaluasi kinerja guru dilaksanakan ? 

6. Bagaimana dengan hasil evaluasi kepala sekolah kepada tiap-tiap guru di sekolah ini ? 

7. Hal apa saja yang sudah dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru ? 

8. Menurut penilaian anda bagaimana sosok kepemimpinan kepala SMA Negeri 2 

Konawe Selatan saat ini ? 

 

Catatan : 

Pertanyaan-pertanyaan di atas digunakan sebagai panduan peneliti dalam 

melakukan wawancara dengan informan dilapangan karena itu pertanyaan-

pertanyaan di atas sifatnya  fleksibel yang dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan informan dilapangan.    
 

 



     PEDOMAN WAWANCARA 
 

“Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di 

SMA Negeri 2 Konawe Selatan”. 

 
Informan   : Staf SMA Negeri 2 Konawe Selatan 

Waktu & Tempat : 

Pertanyaan   

 

   
1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengawasan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

maupun pegawai TU ? 

2. Kapan saja sistem pengawasan itu dilaksanakan ? 

3. Bagaimana bentuk evaluasi kinerja guru dan pegawai TU di SMA Negeri 2 

Konawe Selatan ? 

4. Kapan saja kegiatan evaluasi kinerja guru dan pegawai TU dilaksanakan ? 

5. Kapan saja kegiatan evaluasi kinerja guru dan pegawai TU dilaksanakan ? 

6. Menurut penilaian anda bagaimana sosok kepemimpinan kepala SMA Negeri 2 

Konawe Selatan saat ini 

7. Apakah selama ini kepala sekolah telah menjalankan tugasnya dengan baik 

sebagai pemimpin sekolah ? 

 

Catatan : 

Pertanyaan-pertanyaan di atas digunakan sebagai panduan peneliti dalam 

melakukan wawancara dengan informan dilapangan karena itu pertanyaan-

pertanyaan di atas sifatnya  fleksibel yang dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan informan dilapangan.      



                           2 
(TRANSKIP WAWANCARA) 

                        



     Informan  : Drs. MUDILA, M.Si,M.Pd 
Jabatan  : Kepala SMA Negeri 2 Konawe Selatan 
Waktu & Tempat : 08 Mei 2019. Ruang Kepala Sekolah 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Sistem pengawasan seperti 
apa yang bapak terapkan 
kepada guru di SMA Negeri 2 
Konsel ? 

Mengenai sistem pengawasan yang diterapkan itu 
kami menggunakan dua sistem, yaitu: sistem 
pengawasan langsung dan tidak langsung. 
Pengawasan langsung yaitu kami turun langsung 
ke lapangan atau kesetiap ruang kelas untuk 
memantau, mengecek, maupun memeriksa 
keadaan guru dalam melaksanakan pengajaran 
kepada peserta didik selain itu kami juga dapat 
melihat kesiapan guru dalam memberikan materi 
pelajaran. Sedangkan pengawasan tidak langsung 
yaitu pelaporan secara tertulis atau kegiatan 
pencatatan dari kinerja guru yang dilakukan tanpa 
harus turun lapangan. 

2 Bagaimana pelaksanaan 
sistem pengawasan bapak 
kepada kinerja guru di 
sekolah ini ? 

Sebenarnya pelaksanaan pengawasan saya  lebih 
mengarah pada kegiatan untuk membimbing, 
melatih, serta mengevaluasi dari seluruh kinerja 
guru, mulai dari perencanaan RPP, 
pelaksanaannya sampai pada penilaiannya. Jadi 
setiap guru itu kami akan laksanakan pengawasan 
secara efektif sehingga mereka dapat terbantu 
menjalankan tugasnya sebagai pendidik. 

3 Apa tujuan utama sehingga 
bapak menerapkan  kedua 
sistem pengawasan tersebut ? 

Yaa.. kedua sistem pengawasan tersebut 
diterapkan tentu mempunyai tujuan yang sama 
yaitu untuk mengetahui kinerja para guru apakah 
dilaksanakan dengan baik atau tidak. Ketika tidak 
ada pengawasan langsung maupun tidak langsung 
maka otomatis kita tidak dapat mengetahui apa 
yang dikerjakan para guru tersebut.  

4 Kapan saja pengawasan 
kinerja guru dilaksanakan ? 

Untuk waktu pelaksanaannya itu kami tidak 
tetapkan, biasa dilakukan setiap hari ataupun tiap 
bulannya tergantung waktu luang yang ada. Dan 
kegiatannya bisa turun langsung kelapangan bisa 
juga hanya ditinjau atau awasi dari jauh dan dapat 
dilihat dari absen kehadiran guru juga. 



     5 Apakah dengan menerapkan 
sistem pengawasan tersebut 
dapat menjamin kinerja guru 
terlaksana dengan baik ? 

Sebagai pimpinan harus selalu mengupayakan 
semua tenaga pendidik dan kependidikan dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga 
kegiatan pengawasan yang kami terapkan itu 
benar-benar dapat menjamin pelaksanaan kinerja 
para bawahan dapat terlaksana. 

6 Adakah hambatan-hambatan 
yang ditemui selama 
melaksanakan pengawasan 
terhadap kinerja guru dan 
bagaimana cara mengatasinya 
? 

Tidak ada, semua berjalan lancar sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan. 
 

7 Bagaimana bentuk evaluasi 
kepala sekolah terhadap 
kinerja di sekolah ini ? 

Untuk mengevaluasi kinerja guru maka kami akan 
melihat dan memeriksa RPP tiap masing-masing 
guru, kemudian pemeriksaan pelaksanaan guru 
dalam mengajar serta memeriksa hasil evaluasi 
guru kepada siswa nah itulah bentuk evaluasi yang 
kami laksanakan. 

8 Apa yang menjadi tolak ukur 
dalam mengevaluasi kinerja 
guru? 

Yang menjadi tolak ukur dalam menilai guru dapat 
dilihat dari segi kemampuan guru membuat RPP, 
kemudian kemampuan guru dalam melaksanakan 
RPPnya, kemampuan guru dalam melaksanakan 
evaluasi kepada peserta didik hingga pada 
kemampuan guru dalam menindaklanjuti hasil 
evaluasinya. 

9 Pada saat kapan proses 
evaluasi tersebut dilaksanakan 
? 

Proses evaluasi itu dilaksanakan minimal dua kali 
dalam persemester atau tiap triwulan dan biasa 
dilaksanakan pada awal bulan atau akhir bulan. 

10 Apakah ada hambatan dalam 
melaksanakan proses evaluasi 
terhadap kinerja para guru dan 
bagaimana cara 
mengatasinya? 

Selama melaksanakan evaluasi kinerja guru itu 
tidak ada hambatan karena sebelum melaksanakan 
pengevaluasian maka kami akan mempersiapkan 
terlebih dahulu hal-hal yang dibutuhkan sebelum 
pengevaluasian dilaksanakan.  

11 Bagaimana kinerja guru di 
SMA Negeri 2 Konsel saat ini 
? 

Untuk saat ini kinerja guru di SMA Negeri 2 
Konawe selatan berlangsung dengan baik dan 
terarah. Karena penggunaan kurikulum juga telah 
diratakan kepada semua kelas dengan jenis 
kurikulum yang sama sehingga membuat guru 
lebih mudah dalam menjalankan kegiatan 



     pengajaran.  

12 Apa tindakan bapak sebagai 
pimpinan dalam 
meningkatkan kinerja guru di 
SMA Negeri 2 Konawe 
Selatan 

Dalam meningkatkan kinerja guru tentu hal yang 
saya lakukan adalah memberikan bimbingan 
terkait tugas dan tanggungjawab seorang guru agar 
mereka melaksanakannya dengan tuntas, mulai 
dari pengajaran dikelas itu harus tuntas. Kemudian 
pemberian motivasi kerja supaya para guru lebih 
bersemangat lagi dalam bekerja, kemudian 
menyiapkan segala kebutuhan guru semisal sarana 
prasarana sehingga mereka lebih mudah dalam 
menjalankan tugasnya dan yang terakhir kami 
selalu memantau atau mengawasi kinerja guru 
sehingga mereka dapat terkontrol dan terarah 
terhadap tugas masing-masing. 

                                 



     Nama   : Dra. Yuningsih Endjang           
Jabatan  : Wakil Kepala SMA Negeri 2 Konawe Selatan 
Waktu dan Tempat : 11 Mei 2019. Kantor 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Sistem pengawasan seperti apa 
yang diterapkan kepala sekolah 
dalam meningkatkan kinerja 
guru? 

Sistem pengawasan kinerja guru yang diterapkan 
oleh kepala sekolah yaitu pengawasan secara 
langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu 
pimpinan beserta wakilnya itu turun langsung 
kemasing-masing ruang kelas untuk mengawasi 
sekaligus melihat dan menilai guru yang sedang 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan 
tidak langsung yaitu kami memeriksa data 
admininstasi kelengkapan mengajar guru atau hasil 
kegiatan mengajar guru tanpa turun langsung ke 
kelas. 

2 Bagaimana pelaksanaannya 
sistem pengawasan kepala 
sekolah terhadap kinerja guru 
di sekolah ini? 

Pelaksanaannya itu secara rutin harus selalu di 
awasi karena tidak menutup kemungkinan ada guru 
yang tidak menjalankan tugasnya. Sehingga 
perlunya ada pengawasan secara rutin. Baik itu 
diawasi dalam menjalankan piket guru maupun 
dalam melaksanakan pembelajaran dikelas. 

3 Kapan saja pengawasan kinerja 
guru dilaksanakan ? 

Dalam kegiatan pengawasan itu dilaksanakan setiap 
hari karena setiap guru harus selalu diawasi mulai 
dari kehadiran, tugas piket, dan tugasnya sebaga 
pendidik. Namun semua itu tergantung kesiapan 
pimpinan kalau kami hanya mengikut saja. 

4 Adakah hambatan-hambatan 
yang ditemui selama 
melaksanakan pengawasan 
terhadap guru dan bagaimana 
cara mengatasinya ? 

Sejauh ini tidak ada hambatan yang kami temui, 
karena dalam melaksanakan pengawasan itu tidak 
hanya pimpinan saja akan tetapi dibantu juga 
dengan guru-guru senior lainnya atau adanya 
kerjasama sehingga selalu berjalan dengan lancar. 

5 Bagaimana bentuk evaluasi 
kepala sekolah terhadap kinerja 
di SMA Negeri 2 Konsel ? 

 

Evaluasi guru bisa dilakukan dalam bentuk 
penilaian hasil kerja selama masa periodenya. Dan 
akan langsung diberikan nilai sesuai dengan hasil 
kerja nyata yang ada. Masing-masing guru akan 
diperiksa juga mengenai RPP apakah sudah 
dilaksanakan dan diimplementasikan dalam 
kegiatan pengajaran atau tidak. 

6 Pada saat kapan proses 
evaluasi tersebut dilaksanakan 
? 

Kalau sesuai dengan ketetapan sekolah ini bentuk 
evaluasi itu dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester. 
Namun bisa juga guru yang diawasi langsung pada 
saat kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan 



     maka akan diberikan penilaian tersendiri sesuai 
hasil pengawasan yang dilakukan. 

8 Apakah ada hambatan dalam 
melaksanakan proses evaluasi 
terhadap kinerja para guru dan 
bagaimana cara mengatasinya ? 

Tidak ada kendala yang kami temui. Adapun 
kendala itu tergantung dari ketersediaan guru yang 
akan dievaluasi. 

9 Bagaimana penilaian bapak 
mengenai hasil kinerja guru di 
SMA Negeri 2 Konsel saat ini? 

Kalau ditinjau dari segi kualitasnya masing-masing 
guru telah melaksanakan kinerjanya sesuai dengan 
tugas dan fungsinya sehingga dapat dikatakan 80% 
telah terlaksana. Adapun hasil dari evaluasi kinerja 
guru yang menunjukkan telah terlaksana dengan 
baik saat ini tidak bisa kami publikasikan karena  
hal ini menjadi rahasia sekolah. 

10 Sejauh ini bagaimana perilaku 
kepala sekolah dalam 
meningkatkan kinerja guru di 
SMAN 2 Konsel ? 

Menurut pandangan saya kepala sekolah selalu 
mengupayakan semua tenaga pendidik dan 
kependidikan untuk menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya sebagai pendidik dan sebagai 
pelaksana kegiatan sekolah. beliau selalu 
memberikan arahan, motivasi, bimbingan dan 
pelatihan kepada semua personilnya 

11 Apakah kepala sekolah saat ini 
telah mampu menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya 
sebagai pemimpin, terutama 
dalam menjalankan kegiatan 
pengawasan, pengevaluasian 
dan peningkatan kinerja guru ? 

Iyaa.. kepala sekolah saat ini menurut saya telah 
mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 
sebagai seorang pemimpin baik melaksanakan 
kegiatan pengawasan guru, melakukan evaluasi 
guru maupun dalam meningkatkan kinerja guru dan 
tenaga pendidikan lainnya.                    



     Nama   : Muslimin 
Jabatan  : Koordinator Staf TU 
Waktu/Tempat : 09 mei 2019/ Ruang staf TU 

N

o 

Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Bagaimana pelaksanaan sistem 

pengawasan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru maupun 

pegawai TU ? 

Pelaksanaan pengawasan kepala sekolah terhadap 

guru maupun pegawai TU yaitu selalu memberikan 

arahan atau petunjuk disetiap saat terutama pada 

awal semester agar setiap guru maupun pegawai 

lainnya dapat melaksanakan tugasnya  dengan sebaik 

mungkin. 

2 Kapan saja sistem pengawasan 

itu dilaksanakan ? 

Sistem pengawasan kepala sekolah terhadap guru 

dan pegawai TU itu dilaksanakan setiap bulannya. 

3 Bagaimana bentuk evaluasi 

kinerja guru dan pegawai TU di 

SMA Negeri 2 Konawe Selatan 

? 

Bentuk evaluasi kepala sekolah kepada guru maupun 

pegawai TU itu dalam bentuk pemeriksaan 

kelengkapan pembelajaran bagi para guru dan 

kelengkapan administrasi bagi para pegawai TU, 

serta pemeriksaan daftar kehadiran guru dan 

pegawai TU.  

4 Kapan saja kegiatan evaluasi 

kinerja guru dan pegawai TU 

dilaksanakan ? 

Waktu dilaksanakannya itu kurang lebih pada tiap 

awal semester, biasa dilakukan dua kali. Tetapi tidak 

menutup kemungkinan pada saat para pegawai tata 

usaha sedang menjalankan tugasnya kepala sekolah 

biasa masuk memeriksa atau menilai kinerja masing-

masing guru. 

5 Menurut anda bagaimana 

kinerja guru di SMA Negeri 2 

Konawe Selatan saat ini ? 

Kinerja guru saat ini telah berjalan semestinya 

artinya para guru telah melaksanakan kinerjanya 

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dan 

menurut saya sudah baik dari sebelumnya. 

6 Menurut penilaian anda 

bagaimana sosok 

kepemimpinan kepala SMA 

Negeri 2 Konawe Selatan saat 

Penilaian saya kepala sekolah saat ini, dia orangnya 

bertanggung jawab disipin dalam mengemban 

tugasnya selalu memberikan yang terbaik kepada 

segenap personilnya baik guru maupun TU. 



     ini 

7 Apakah selama ini kepala 

sekolah telah menjalankan 

tugasnya dengan baik sebagai 

pemimpin sekolah ? 

Iyaa, kepala sekolah saat ini sebagai pemimpin  

beliau telah mampu membawa sekolah ini jauh lebih 

baik dari sebelumnya, terutama beliau selalu 

mengupayakan segala kebutuhan sekolah baik dari 

segi sarana maupun praranana itu terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



     Nama   : Sulhijah Jago, S.Pd 
Jabatan  : Guru Matematika 
Waktu/ Tempat : 09 mei 2019/ Ruang Guru 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Menurut bapak bagaimanakah 

kemampuan kepala sekolah 

dalam melaksanakan sistem 

pengawasan kinerja guru di 

SMA Negeri 2 Konsel ? 

Kemampuan kepala sekolah dalam mengawasi 

setiap kinerja guru itu telah dapat dilaksanakan 

dengan baik. Dimana setiap awal semester, kepala 

sekolah selalu memberikan arahan kepada semua 

guru di sekolah ini untuk selalu menyiapkan 

perangkat pembelajaran, buku ajar dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan 

penuh rasa tanggung jawab dan kepala sekolah juga 

biasa menelfon guru yang lagi piket. Jadi 

kepengawasan kepala sekolah bukan hanya 

mengawasi tiap kinerja guru akan tetapi lebih pada 

pemberian arahan dan motivasi kerja guru. 

2 Apakah anda setujuh dengan 

penerapan sistem pengawasan 

kinerja guru yang diterapkan 

oleh kepala sekolah ? 

Saya sangat sepakat dengan penerapan sistem 

pengawasan kepala sekolah kepada guru itu sangat 

membantu guru dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik dan proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan efektif. Tetapi saya kurang 

setuju dengan kepala sekolah menelfon guru pada 

saat guru tidak hadir  di sekolah. 

3 Kapan saja sistem pengawasan 

tersebut dilaksanakan ?  

Setiap bulan selalu dilakukan pengawasan kepada 

kinerja guru 

4 Bagaimana bentuk evaluasi 

kepala sekolah terhadap 

kinerja di sekolah ini ? 

Bentuk evaluasinya itu bentuk tertulis dan 

praktikum. Bentuk evaluasi guru juga dilakukan 

pada setiap guru melaksanakan pengajaran, kepala 

sekolah akan melihat atau memeriksa kesiapan 

guru untuk memulai pembelajaran. 

5 Kapan saja evaluasi kinerja Evaluasi kinerja guru dilaksanakan setiap semester 



     guru dilaksanakan ? dan dilaksanakan pada awal bulan. 

6 Bagaimana dengan hasil 

evaluasi kepala sekolah 

kepada tiap-tiap guru di 

sekolah ini ? 

Hasil evaluasi kepala sekolah terhadap kami 

sebagai para tenaga pendidik itu merupakan 

kegiatan yang memang harus dilaksanakan oleh 

kepala sekolah, adapun hasilnya baik atau tidak, itu 

bukan hak kami untuk mengetahuinya karena itu 

sudah menjadi penilaian tersendiri bagi pimpinan. 

Namun kami paham setiap keputusan hasil dari 

penilaian pimpinan itulah yang terbaik. Dan akan 

menjadi bahan kedepan untuk lebih ditingkatkan 

lagi soal kinerja guru. 

6 Hal apa saja yang sudah 

dilakukan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja 

guru ? 

Pertama beliau selalu memberikan arahan, 

dorongan, motivasi, serta bimbingan kepada semua 

tenaga pendidik maupun kependidikan dalam 

melaksanakan tugas masing-masing.  

7 Menurut penilaian anda 

bagaimana sosok 

kepemimpinan kepala SMA 

Negeri 2 Konawe Selatan saat 

ini ? 

Kepala sekolah saat ini orang bertanggung jawab, 

amanah, tegas, disiplin serta mampu membangun 

komunikasi yang baik antar sesama guru lainnya. 

Beliau juga selalu memberikan motivasi dan arahan 

kepada kami dalam menjalankan tugas dan fungsi 

masing-masing. 

 

 

 

             



      Nama   : Jardin H Pongga, S.Ag            
Jabatan  : Guru Pendidikan Agama Islam 
Waktu/ Tempat : 09 mei 2019 Ruang Guru 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Bagaimana pelaksanaan sistem 

pengawasan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri 2 Konawe Selatan ? 

Pelaksanaan pengawasan kepala sekolah kepada 

guru lebih tertujuh pada kegiatan pembimbingan, 

pembinaan dan pemberian arahan ketika pada saat 

pembagian tugas guru. Setelah itu kepala sekolah 

akan menanyakan perkembangan materi pelajaran 

yang diajarkan oleh setiap guru pada setiap 24 jam 

pertemuan. 

2 Apakah anda setujuh dengan 

penerapan sistem pengawasan 

kinerja guru yang diterapkan 

oleh kepala sekolah ? 

Iyaa, Karena dengan pengawasan tersebut maka 

guru mata pelajaran dapat mudah memperoleh 

informasi tentang hasil kinerjanya selama masa 

pengawasannya. Dan dengan itu akan menjadi 

acuan perbaikan kedepannya mengenai 

pelaksanaan kinerja guru dengan baik. 

3 Kapan saja sistem pengawasan 

tersebut dilaksanakan ? 

Setiap satu minggu atau 24 jam pertemuan pada 

masing-masing mata pelajaran. 

4 Bagaimana bentuk evaluasi 

kepala sekolah terhadap kinerja 

di sekolah ini ? 

Evaluasi kinerja guru dilakukan dalam bentuk 

pemeriksaan perangkat pembelajaran dan jumlah 

kehadiran guru (absensi guru). 

5 Kapan saja evaluasi kinerja 

guru dilaksanakan ? 

Evaluasi guru dilaksanakan setiap satu semester 

selama 4 kali. 

6 Apa- apa saja yang di evaluasi 

kepala sekolah terkait tentang 

kinerja guru ? 

Yang pertama beliau selalu mengevaluasi atau 

menilai terkaitpembuatan RPP dari masing-masing 

guru, kemudian kepala sekolah juga menilai dari 

kemampuan kami sebagai guru dalam 

melaksanakan RPP yang telah kami buat sendiri. 

Selain itu tugas-tugas yang lain seperti pembuatan 

laporan tahunan, silabus dan sebagainya itu juga 

akan dilihat dan dinilai oleh kepala sekolah. 



     7 Bagaimana pandangan anda 

terkait kepemimpinan kepala 

sekolah saat ini ? 

Kepala sekolah saat ini merupakan pemimpin yang 

patut untuk dijadikan sebagai contoh dalam 

bertindak dan mengambil keputusan serta sikap 

ketegasannya. Selama beliau memimpin sekolah 

ini sudah banyak dampak perubahan terutama dari 

segi sarana prasarana sekolah. 

8 Menurut penilaian anda 

bagaimana sosok 

kepemimpinan kepala SMA 

Negeri 2 konsel saat ini ? 

Dia orangnya berwibawa, amanah, bertanggung 

jawab serta menjadi motivator bagi guru dan 

peserta didik dalam menajalankan tugasnya 

sebagai pimpinan. 

 
 
 
                                 



      Nama   : Supriyatin, S.Pd                           
Jabatan  : Guru Bahasa Inggris 
Waktu/ Tempat : 10 Mei 2019/ Ruang Guru 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Bagaimana pelaksanaan sistem 

pengawasan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri 2 Konawe Selatan ? 

Kegiatan pengawasan kepala sekolah itu selalu 

mengawasi gerak gerik setiap guru dalam 

menjalankan tugas masing-masing dan yang 

diawasi itu mulai dari kehadiran guru yang 

dilihat dari absensi, kegiatan piket guru maupun 

kegiatan pengajaran dan seluruh aktivitas 

sekolah selalu berada pada pengawasan kepala 

sekolah. 

2 Apakah anda setujuh dengan 

penerapan sistem pengawasan 

kinerja guru yang diterapkan oleh 

kepala sekolah ? 

Iyaa tentu sangat setujuh karena kegiatan 

pengawasan kepala sekolah bukannya 

mengawasi kinerja guru akan tetapi pengawasan 

yang dimaksud yaitu mampu memberikan 

arahan, bimbingan serta motivasi kepada guru 

agar lebih baik lagi dalam melaksanakan 

tugasnya. 

3 Kapan saja sistem pengawasan 

tersebut dilaksanakan ? 

Kalau pengawasannya itu dilakukan setiap hari 

karena itu sudah menjadi bagian dari tugas 

pimpinan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan 

apa yang dilakukan oleh bawahannya. Apakah 

mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. 

4 Bagaimana bentuk evaluasi 

kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di sekolah ini ? 

Bentuk evaluasi kepala sekolah yaitu 

pemeriksaan terkait tentang kinerja guru yang 

sudah diamanahkan, mulai dari tugas guru 

sebagai pendidik dalam melaksanakan proses 

pengajaran kepada peserta didik, tugas guru 

sebagai pelaksana kegiatan pengembangan 

sekolah dan sebagainya. Jadi setiap guru itu 

akan dievaluasi dari perangkat tugas masing-



     masing. 

5 Kapan saja evaluasi kinerja guru 

dilaksanakan ? 

Dilaksanakan setiap semester untuk mengetahui 

hasil kinerja selama persemesternya. 

6 Apa saja upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja atau 

para bawaha lainnya ? 

Pertama kepala sekolah selalu mengupayakan 

segala kebutuhan mengajar guru itu tersedia, 

karena dengan ketersediaan segala kebutuhan 

guru maka tidak ada alasan lagi seorang guru 

untuk tidak melaksanakan tugas sebagai 

pendidik. Selanjutnya kepala sekolah juga selalu 

memantau setiap guru disekolah, ketika terdapat 

salah satu guru yang tidak menjalankan 

tugasnya secara optimal maka akan dipanggil 

dan dilakukan pembinaan, pengarahan, serta 

motivasi kepada guru untuk dapat 

melaksanakan kembali tugasnya dengan baik. 

7 Menurut penilaian anda 

bagaimana sosok kepemimpinan 

kepala SMA Negeri 2 Konawe 

Selatan saat ini ? 

Beliau orangnya sangat disiplin, tegas, mampu 

memberikan dampak perubahan pada sekolah 

dan dapat dilihat perkembangan sekolah saat ini 

mulai dari segi bangunan sekolah itu baru saja 

diperbaharui berkat beliau. Selain itu 

kedisiplinan kerja dari setiap pegawai TU, guru 

maupun para siswa itu juga mendapat respon 

dari kepemimpinan kepala sekolah saat ini. 

 

             



     Nama   : Sarmiaty Ajaly, S.Pd                  
Jabatan  : Guru Biologi 
Waktu/ Tempat : 10 mei 2019/ Ruang Guru 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Bagaimana pelaksanaan sistem 

pengawasan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru di SMA Negeri 2 

Konawe Selatan ?  

Pengawasan kepala sekolah selalu 

memberikan arahan kepada guru pada awal 

semester, pada saat pemberian tugas guru, 

menanyakan perkembangan materi pelajaran 

yang diajarkan oleh setiap guru  pada setiap 

24 jam pertemuan. 

2 Apakah anda setujuh dengan 

penerapan sistem pengawasan 

kinerja guru yang diterapkan oleh 

kepala sekolah ? 

Setujuh, karena guru mata pelajaran dapat 

mudah memperoleh informasi tentang 

masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-

masing guru yang bersangkutan. 

3 Kapan saja sistem pengawasan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru  

dilaksanakan ? 

Setiap satu minggu atau 24 jam pertemuan. 

4 Bagaimana bentuk evaluasi kepala 

sekolah terhadap kinerja guru di 

sekolah ini ? 

Bentuk evaluasinya yaitu tertulis dan 

praktikum. Bentuk evaluasi guru biasa 

dilakukan juga pada saat setiap guru 

melakukan pengajaran kepada para peserta 

didik, kepala sekolah selalu melihat atau 

memeriksa kesiapan guru untuk memulai 

pembelajaran.  

5 Kapan saja evaluasi kinerja guru 

dilaksanakan ? 

Setiap satu semester selama 4 kali 

pertemuan. 

6 Apa saja yang dievaluasi terkait 

kinerja guru ? 

Masalah kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses pengajaran kepada para 

peserta didik serta tugas lainnya, seperti 

tugas guru sebagai wali kelas, tugas piket 

harian guru dan tugas tambahan guru yang 

telah ditetapkan. Semua itu akan selalu 

diperhatikan dan dinilai sejauh mana guru 



     dalam menjalankan amanah yang diberikan 

kepadanya. 

7 Bagaimana upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru di 

sekolah ini ? 

Untuk peningkatan kinerja guru kepala 

sekolah selaku pemimpin selalu memberikan 

motivasi dan dorongan kepada tiap 

bawahannya. Selalu menciptakan sekolah 

yang kondusif sehingga para guru dapat 

melaksanakan semua tugas tanpa ada 

masalah yang dihadapi sehingga dengan itu 

maka kinerja terutama sebagai pendidik akan 

terlaksana dengan baik. 

8 Menurut penilaian anda bagaimana 

sosok kepemimpinan kepala SMA 

Negeri 2 Konawe Selatan saat ini ? 

Amanah, berwibawah, serta menajdi 

motivator dalam menjalankan tugas-tugasnya 

sebagai pimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Nama   : Rika Wahyu Riyanti, S.Pd 
Jabatan  : Guru Bahasa indomnesia 
Waktu/ Tempat : 10 mei 2019/ Ruang guru 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

Bagaimana pelaksanaan sistem 

pengawasan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri 2 Konawe Selatan ? 

Kepala sekolah melakukan rapat guru pada 

awal semester (rapat pembagian tugas), 

memberikan arahan kemudian diskusi tentang 

target serta sasaran untuk semester yang akan 

datang. Berdasarkan hasil rapat tersebut, kepala 

sekolah akan memantau apakah guru 

melakukan tugasnya berdasarkan target atau 

sasaran yang telah disepakati inilah bentuk 

pelaksanaan pengawasn kepala sekolah. 

2 Apakah anda setujuh dengan 

penerapan sistem pengawasan 

kinerja guru yang diterapkan 

oleh kepala sekolah ? 

Iya, karena dengan demikian, guru dapat 

memberikan pelajaran kepada siswa 

berdasarkan target apa yang disepakati sehingga 

tujuan dari pelaksanaan pembelajaran akan 

terwujud dan berjalan dengan lancar. 

3 Kapan saja sistem pengawasan 

kepala sekolah terhadap kinerja 

guru  dilaksanakan ? 

Setiap hari dan seringkali ditegaskan pada saat 

pelaksanaan upacara bendera di hari senin. 

4 Bagaimana bentuk evaluasi 

kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di sekolah ini ? 

Evaluasi lisan yaitu bentuk teguran kepada guru 

yang kuurang disiplin, atau bentuk tertulis yaitu 

kepala sekolah mengecek kesiapan perangkat 

pembelajaran guru mulai dari RPP, silabus, 

prota, promes dan lain sebagainya. 

5 Kapan saja evaluasi kinerja guru 

dilaksanakan ? 

Setiap akhir semester akan dilaksanakan 

sebagai bentuk laporan akhir dari tugas masing-

masing guru yang mengajar pada mata 

pelajaran yang dipegang. 

6 Apa saja yang dievaluasi terkait 

kinerja guru ? 

Kedisplinan serta capaian hasil belajar peserta 

didik. Karena tolok ukur kemampuan guru 

dilihat dari perkembangan capaian yang dialami 



     peserta didik. 

7 Bagaimana upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja 

guru di sekolah ini ? 

Dengan memberikan arahan, bimbingan, serta 

motivasi secara berkala kepada guru. 

8 Menurut penilaian anda 

bagaimana sosok kepemimpinan 

kepala SMA Negeri 2 Konawe 

Selatan saat ini ? 

Cukup bagus dan baik dalam memimpin. 

 

 

                                   



     Nama   : Burhan. BA                                  
Jabatan  : Guru Pkn 
Waktu/ Tempat : 10 Mei 2019/ Ruang Guru 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Bagaimana pelaksanaan sistem 

pengawasan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri 2 Konawe Selatan ? 

Kepala sekolah selalu mengawasi  terkait tentang 

tugas-tugas guru terutama dalam pelaksanaan 

pengajaran kepada siswa. Hal ini kepala sekolah 

memberikan pembinaan secara efektiv kepada 

guru untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

baik. Serta membantu para guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang optimal.  

2 Apakah anda setujuh dengan 

penerapan sistem pengawasan 

kinerja guru yang diterapkan oleh 

kepala sekolah ? 

Iyaa, karena dengan pengawasan kepala sekolah 

terhadap guru maka kegiatan proses 

pembelajaran akan berjalan dengan  baik serta 

tujuan pembelajaran akan tercapai. 

3 Kapan saja sistem pengawasan 

kepala sekolah terhadap kinerja 

guru  dilaksanakan ? 

Setiap hari pengawasan atau pemantauan kepala 

sekolah selalu dijalankan. 

4 Bagaimana bentuk evaluasi 

kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di sekolah ini ? 

Mengevaluasi terkait perangkat pembelajaran 

guru, kesiapan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran serta  mengevaluasi hasil kinerja 

guru. 

5 Kapan saja evaluasi kinerja guru 

dilaksanakan ? 

Secara administrasi kinerja guru akan dievaluasi 

pada setiap satu semester. Namun secara umum 

kepala sekolah selalu mengevaluasi kinerja guru 

setiap harinya untuk memastikan bahwa guru 

telah melaksanakan tugasnya dengan baik. 

6 Apa saja yang dievaluasi terkait 

kinerja guru ? 

Evaluasi perangkat pembelajaran, pemeriksaan 

guru apakah aktif dalam mengajar, pelaksanaan 

tugas piket harian guru dan segala tugas guru 

yang telah dibebankan. 

7 Bagaimana upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru 

Kepala sekolah selalu memberikan arahan 

tentang tugas pokok guru untuk dilaksanakan 



     di sekolah ini ? dengan baik, kemudian kepala sekolah juga 

melakukan evaluasi kinerja guru sehingga 

hasilnya bisa diketahui adapun kinerja guru yang 

tidak terlakasana maka diadakanlah pembinaan 

guru. 

8 Menurut penilaian anda 

bagaimana sosok kepemimpinan 

kepala SMA Negeri 2 Konawe 

Selatan saat ini ? 

Beliau orang yang tegas, disiplin serta selalu 

memberikan motivasi kepada tenaga pendidik 

maupun kependidikan dalam melaksanakan 

tugas masing-masing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Nama   : Muhammad jafar, S.Pd            
Jabatan   : Guru Ekonomi 
Waktu/ Tempat : 10 mei 2019/ Ruang Guru 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Bagaiamana pelaksanaan sistem 

pengawasan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri 2 Konawe Selatan ? 

Dalam pegawasan kami sebagai guru, kepala 

sekolah selalu memberikan amanah, serta 

motivasi dengan baik terkait peningkatan kinerja 

guru. Dalam kegiatan pengawasannya mampu 

memberikan pengaruh besar pada tiap guru 

sebagai pendidik tentang bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran secara efektiv.  

2 Apakah anda setujuh dengan 

penerapan sistem pengawasan 

kinerja guru yang diterapkan oleh 

kepala sekolah ? 

Ia, karena dengan pengawasan maka segala 

bentuk kinerja guru akan terbantu dan terlaksana 

dengan baik. 

3 Kapan saja sistem pengawasan 

kepala sekolah terhadap kinerja 

guru  dilaksanakan ? 

Disaat ada waktu luangnya maka pengawasan 

akan dilaksanakan dan bentuk pengawasannya 

pun selalu memantau guru dalam disetiap kelas 

maupun diluar kelas.  

4 Bagaimana bentuk evaluasi 

kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di sekolah ini ? 

Bentuk evaluasi biasa dalam bentuk Tanya 

jawab kepala sekolah tehadap guru, kepala 

sekolah akan selalu menanyakan terkait apa saja 

yang sudah dilakukan oleh seorang guru pada 

setiap hari. Apakah guru yang bersangkutan 

tersebut mengajar atau tidak, kemudian 

pencapaian dan perkembangan siswa akan 

dinilai juga sejauh mana guru dalam 

memberikan pendidikan dan pengajaran kepada  

siswa itu sendiri 

5 Kapan saja evaluasi kinerja guru 

dilaksanakan ? 

Evaluasi perangkat pembelajaran dilaksanakan 

setiap hari terkait tentang kesiapan guru dalam 

mengajar. 

6 Apa saja yang dievaluasi terkait Pelaksanaan pembelajaran serta pelaksanaan 



     kinerja guru ? tugas lainnnya berdasarkan tugas dan tanggung 

jawab yang telah diberikan pada masing-masing 

guru. 

7 Bagaimana upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru 

di sekolah ini ? 

Selalu memberikan contoh yang baik kepada 

guru, pembinaan kepada guru dan pemberian 

tugas kepada guru untuk melaksanakan dengan 

baik serta penjaminan  kebutuhan guru baik itu 

kebutuhan moril maupun materiil.  

8 Menurut penilaian anda 

bagaimana sosok kepemimpinan 

kepala SMA Negeri 2 Konawe 

Selatan saat ini ? 

Baik, amanah, serta mampu menjadi motivator 

bagi setiap guru.   

                                



                     
      3 

(HASIL KINERJA GURU) 
                        



     RPP MATEMATIKA                  



      
SILABUS                     



     PROGRAM TAHUNAN 
  ANALISIS ALOKASI WAKTU    PERANGKAT ADMINISTRASI                  



      JURNAL PBM SMA NEGERI 2 KONAWE SELATAN SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2018/2019 HARI/TGL : RABU,   . . . -  . . . - 2019   KELAS NO. NAMA GURU J A M KET. I II III IV V VI VII VIII IX X XII IPA.1   LITERASI   1 Bachri, S.Pd, M.Pd                     Penjaskes 2 Bachri, S.Pd, M.Pd                     Penjaskes 3 Bachri, S.Pd, M.Pd                     Penjaskes   ISTRAHAT 4 Dra. Ni Ketut Ariati                     Bhs. Indonesia 5 Ahmar Dj, S.Pd, M.Pd                     Fisika 6 Ahmar Dj, S.Pd, M.Pd                     Fisika   ISTRAHAT 7 Cipto Saputra, S.Pd                     Matem Wajib 8 Cipto Saputra, S.Pd                     Matem Wajib 9 Sukidi, S.Pd                     Kimia 10 Sukidi, S.Pd                     Kimia XII IPA.2   LITERASI   1 Sukidi, S.Pd                     Kimia 2 Sukidi, S.Pd                     Kimia 3 Ahmar Dj, S.Pd,M.Pd                     Fisika   ISTRAHAT 4 Ahmar Dj, S.Pd,M.Pd                     Fisika 5 Dra. Ni Ketut Ariati                     Bhs. Indonesia 6 Dra. Ni Ketut Ariati                     Bhs. Indonesia   ISTRAHAT 7 Drs. I Nyoman Jana, S.Pd                     Biologi 8 Drs. I Nyoman Jana, S.Pd                     Biologi 9 Tri Cahyaningwati, SS                     Bahasa Inggris 10 Tri Cahyaningwati, SS                     Bahasa Inggris XII IPA.3   LITERASI   1 Jardin H P/Made Dwinanto                     Agama 2 Jardin H P/Made Dwinanto                     Agama 3 Jardin H P/Made Dwinanto                     Agama   ISTRAHAT 4 Drs. I Nyoman Jana, S.Pd                     Biologi 5 Drs. I Nyoman Jana, S.Pd                     Biologi 6 Sukidi, S.Pd                     Kimia   ISTRAHAT 7 Sukidi, S.Pd                     Kimia 8 Sukidi, S.Pd                     Kimia 9 Nany Susiati, S.Pd                     Matem Minat 10 Nany Susiati, S.Pd                     Matem Minat 



     XII IPA.4   LITERASI   1 Novi Purnadewi, S.Pd, M.Pd                     Seni Budaya 2 Novi Purnadewi, S.Pd, M.Pd                     Seni Budaya 3 Hj. Asri Yulita, S.Pd, M.Hum                     Sejarah Wajib   ISTRAHAT 4 Hj. Asri Yulita, S.Pd, M.Hum                     Sejarah Wajib 5 Tri Cahyaningwati, SS                     Bhs. Inggris 6 Tri Cahyaningwati, SS                     Bhs. Inggris   ISTRAHAT 7 St. Nurlianti HS, S.Sos                     Sosiologi 8 Bachri, S.Pd, M.Pd                     Penjaskes 9 Bachri, S.Pd, M.Pd                     Penjaskes 10 Bachri, S.Pd, M.Pd                     Penjaskes XII IPS.1   LITERASI   1 Ahmar Dj, S.Pd, M.Pd                     Fisika 2 Ahmar Dj, S.Pd, M.Pd                     Fisika 3 Dwi Wahyuningsih, S.Pd                     PDK   ISTRAHAT 4 Dwi Wahyuningsih, S.Pd                     PDK 5 Cipto Saputra, S.Pd                     Matem Wajib 6 Cipto Saputra, S.Pd                     Matem Wajib   ISTRAHAT 7 Siti Muyasiroh, S.Pd                     PKN 8 Siti Muyasiroh, S.Pd                     PKN 9 Dra. Ni Ketut Ariati                     Bhs. Indonesia 10 Dra. Ni Ketut Ariati                     Bhs. Indonesia XII IPS.2   LITERASI   1 Dwi Wahyuningsih, S.Pd                     PDK 2 Dwi Wahyuningsih, S.Pd                     PDK 3 Ledia Ernes Praticia, S.Pd                     Seni Budaya   ISTRAHAT 4 Ledia Ernes Praticia, S.Pd                     Seni Budaya 5 Muh. Jafar, S.Pd                     Ekonomi/ Kopr 6 Muh. Jafar, S.Pd                     Ekonomi/ Kopr   ISTRAHAT 7 Dra. Ni Ketut Ariati                     Bhs. Indonesia 8 Dra. Ni Ketut Ariati                     Bhs. Indonesia 9 Siti Muyasiroh, S.Pd                     PKN 10 Siti Muyasiroh, S.Pd                     PKN XII IPS.3   LITERASI   



     1 Dra. Ni Ketut Ariati                     Bhs. Indonesia 2 Dra. Ni Ketut Ariati                     Bhs. Indonesia 3 Nany Susiati, S.Pd                     Matem Wajib   ISTRAHAT 4 Nany Susiati, S.Pd                     Matem Wajib 5 Hj. Asri Yulita, S.Pd, M.Hum                     Sejarah Wajib 6 Hj. Asri Yulita, S.Pd, M.Hum                     Sejarah Wajib   ISTRAHAT 7 Drs. Gede Selamet                     Geografi 8 Drs. Gede Selamet                     Geografi 9 Putri Sari, S.Pd, MM                     Biologi 10 Putri Sari, S.Pd, MM                     Biologi XII IPS.4   LITERASI   1 Hj. Asri Yulita, S.Pd, M.Hum                     Sejarah Minat 2 Hj. Asri Yulita, S.Pd, M.Hum                     Sejarah Minat 3 Muh. Jafar, S.Pd                     Ekonomi/ Kopr   ISTRAHAT 4 Muh. Jafar, S.Pd                     Ekonomi/ Kopr 5 Eram Putra Pratama, S.Pd                     Bhs. Indonesia 6 Nany Susiati, S.Pd                     Matem Wajib   ISTRAHAT 7 Nany Susiati, S.Pd                     Matem Wajib 8 Jardi H Pongga, S.Ag                     Agama 9 Jardi H Pongga, S.Ag                     Agama 10 Jardin H Pongga, S.Ag                     Agama                 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      4 
(PEMBAGIAN TUGAS KERJA GURU) 

                    



     JADWAL PIKET TATA USAHA   JADWAL MENGAJAR   JADWAL PIKET GURU    JADWAL PENGAWASAN TRY OUT                 



                        
       5 

(SURAT IZIN PENELITIAN)                      
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(DOKUMENTASI KEADAAN DAN KEGIATAN DI 
SEKOLAH) 

 
 
 
 
 
 
 
   



      HALAMAN SEKOLAH    



     SARANA DAN PRASARANA 
   

STRUKTUR KURIKULUM SMA NEGERI 2 KONSEL  s        



       WAWANCARA KEPALA SEKOLAH WAWANCARA WAKIL KEPALA SEKOLAH    
WAWANCARA GURU MATEMATIKA     WAWANCARA GURU AGAMA   
 
       WAWANCARA DGN HUMAS WAWANCARA DENGAN STAF    



        FUNGSI DAN TUGAS PENGELOLA   KOHORT SISWA 
SEKOLAH   

SOSOK KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH   KALENDER PENDIDIKAN 

          



          
STRUKTUR ORGANISASI SMA  2 KONSEL       STRUKTUR TATA USAHA    ZATE PLAN      APSEN GURU          



            KALENDER PENDIDIKAN    JADWAL PELAJARAN    
REKAPITULASI KEADAAN PEGAWAI   VISI,MISI DAN MOTTO     



        Keadaan Laboratorium Computer    Ruang kelas   
Kinerja pegawai TU    Keadaan Perpustakaan                        
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10. Nama Facebook  : Rahima 

B. Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua   
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b. Ibu    : Hamida 

2. Nama Saudara Kandung  
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C. Riwayat Pendidikan   

1. SD/MI    : SDN 1 peatoa 
2. SMP/MTS   : SMPN 1 peatoa 
3. SMA/MA   : SMKN 1 Tirawuta 

 
 

Kendari, 02 September 2019 

 

 

Rahima  
     NIM.15010103029 
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