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LAMPIRAN











INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

Nama Narasumber :
Jabatan :
Hari, Tanggal :
Tempat :

No. Pertanyaan

1.
Bagaimana proses perencanaan rekrutmen guru dan seleksi guru di sdit al-qalam
kendari ini ?

2.
Dalam persiapan rekrutmen guru dan seleksi guru apakah sdit al-qalam kendari
melakukan perencanaan akan kebutuhan guru baru ?

3.
Bagaimana sekolah mengajukan pengajuan akan kebutuhan guru baru di sdit al-
qalam kendari ke pihak yayasan ?

4.
Apakah sdit al-qalam kendari yang menyusun persyaratan yang harus dimiliki
calon guru baru ?

5.
Dalam penyusunan persyaratan calon guru baru apakah ada syarat/kriteria
khusus dari sdit al-qalam kendari ?

6.
Apakah pihak sdit al-qalam kendari juga terlibat dalam proses seleksi guru baru
? tes-tes apa saja yang diberikan dalam proses seleksi ?

7.
Siapa yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan penerimaan guru
baru yang lolos seleksi ?

8.
Apa sekolah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk
meningkatkan kemampuan guru ?

9. Apa saja program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan di sekolah ?
10. Siapa yang menentukan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan guru ?
11. Siapa yang memberikan pelatihan dan pengembangan guru ?

12.
Apakah kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diberikan secara
merata pada semua guru ?

13.
Apa pelatihan dan pengembangan para guru dilaksanakan secara rutin dan
berkesinambungan ?

14.
Apakah guru dan pegawai juga mengikuti pelatihan dan pengembangan yang
diselenggarakan diluar sekolah ?

15. Apa evaluasi kinerja guru selalu dilaksanakan ?
16. Apa standar yang digunakan dalam evaluasi guru ?
17. Apa saja unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi kinerja guru ?
18. Bagaimana proses evaluasi kinerja guru ?
19. Kapan supervisi guru untuk disekolah ini berlangsung ?
20. Kapan evaluasi kinerja guru dilaksanakan ?
21. Siapa yang berwenang untuk mengevaluasi kinerja guru ?
22. Apa tindaklanjut dari supervisi guru yang sdit al-qalam kendari ?
23. Apakah ada reward bagi guru yang berprestasi ? atau sebaliknya ?



INSTRUMEN WAWANCARA YAYASAN

Nama Narasumber :
Jabatan :
Hari, Tanggal :
Tempat :

No. Pertanyaan
1. Apa tujuan diadakannya rekrutmen dan seleksi guru ?

2.
Dalam persiapan rekrutmen guru dan seleksi guru apakah yayasan amal sholeh
kendari melakukan perencanaan akan kebutuhan guru baru untuk di sdit al-
qalam kendari ?

3.
Bagaimana pihak yayasan menindaklanjuti pengajuan akan kebutuhan guru baru
di sdit al-qalam ?

4. Bagaimana proses perencanaan rekrutmen guru dan seleksi guru ?

5.
Adakah kebijakan atau peraturan yayasan khusus tentang rekrutmen dan seleksi
guru ?

6.
Bagaimana yayasan memberikan informasi tentang adanya kebutuhan guru baru
? media apa yang digunakan ?

7.
Dalam penyusunan persyaratan calon guru baru apakah ada syarat/kriteria
khusus ?

8.
Siapa yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan penerimaan guru
baru yang lolos seleksi ?

9. Apa saja program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan di yayasan ?
10. Siapa yang menentukan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan guru ?
11. Siapa yang memberikan pelatihan dan pengembangan guru ?

12.
Apakah kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diberikan secara
merata pada semua guru ?

13.
Apa pelatihan dan pengembangan para guru dilaksanakan secara rutin dan
berkesinambungan ?

14.
Apakah guru dan pegawai juga mengikuti pelatihan dan pengembangan yang
diselenggarakan diluar sekolah ?

15. Bagaimana sistem evaluasi yayasan untuk guru di sdit al-qalam kendari ?
16. Apa saja unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi kinerja guru ?
17. Kapan evaluasi kinerja guru dilaksanakan ?
18. Siapa yang berwenang untuk mengevaluasi kinerja guru ?
19. Apa tindaklanjut yayasan setelah evaluasi kinerja guru sdit al-qalam kendari ?
20. Apakah ada reward bagi guru yang berprestasi ? atau sebaliknya ?



INSTRUMEN WAWANCARA GURU

Nama Narasumber :
Jabatan :
Hari, Tanggal :
Tempat :

No. Pertanyaan
1. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi yang di lakukan oleh sekolah ini ?

2.
Apa saja yang bapak/ibu persiapkan untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi di
sekolah ini ?

3.
Apakah ada persyaratan rekrutmen dan seleksi yang menurut bapak/ibu berbeda
dengan sekolah lain ?

4.
Dari manakah bapak/ibu mendapatkan informasi rekrutmen dan seleksi guru di
sekolah ini ?

5.
Apakah sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk guru
sekolah ?

6.
Apakah bapak/ibu selalu mengikuti pelatihan dan pengembangan yang
diselenggarakan oleh sekolah ?

7. Pelatihan dan pengembangan apa saja yang pernah bapak/ibu ikuti
8. Kapan sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk guru ?
9. Apa bapak/ibu juga mengikuti pelatihan dan pengembangan di luar sekolah ?

10.
Apa pelatihan dan pengembangan yang bapak/ibu ikuti sudah sesuai dengan
Kebutuhan ?

11.
Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah mengikuti pelatihan dan
pengembangan tersebut ?

12.
Menurut bapak/ibu, apakah pelatihan dan pengembangan sudah diberikan
secara merata pada seluruh guru ?

13. Bagaimana proses pelatihan dan pengembangan guru ?

14.
Apa ada pemberitahuan lebih dulu dari kepala sekolah jika akan dilaksanakan
evaluasi kinerja ?
Siapa yang biasanya melakukan evaluasi terhadap kinerja bapak/ibu ?

15. Apa saja yang bapak/ibu siapkan jika akan dievaluasi ?
16. Apa saja unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi kinerja guru ?
17. Apa saja unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi kinerja guru ?
18. Kapan evaluasi kinerja guru dilaksanakan ?

19.
Menurut bapak/ibu, apa evaluasi kinerja terhadap guru sudah dilaksanakan dengan
baik ?

20. Apa tindaklanjut setelah evaluasi kinerja guru dilakukan ?
21. Apakah ada reward bagi guru yang berprestasi ? atau sebaliknya ?



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN KEPALA SEKOLAH

Nama Narasumber : Darlin T., S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah SDIT Al-Qalam Kendari
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2019
Tempat : Ruangan Kantor Kepala Sekolah

No. Pertanyaan

1.
Bagaimana proses perencanaan rekrutmen guru dan seleksi guru di sdit al-qalam
kendari ini ?
Untuk rekrutmen yang pertama itu musyawarah atau rapat dengan pimpinan
sekolah berapa yang kekurangan guru yah. Apa yang dibutuhkan dalam wali
kelas, kelas berapa, mata pelajaran apa yang dibutuhkan. Nah setelah terlihat itu
berapa kekurangannya itu seandainya ada kekurangannya 5 orang atau 4 orang
maka diajukan lah itu kekurangan itu ke yayasan. Nah ke yayasan untuk
membuka lowongan kerja lowongan tenaga guru. kalau seandainya dibutuhkan
5 orang diberikanlah informasi lewat media. Yang pertama itu media cetak,
media cetak itu di tempel di sekolah bahwa sekolah membutuhkan guru yang
kemudian media elektronik. Media elektronik itu baik menggunakan WA
maupun facebook yaitu pengunguman pembukaan lowongan kerja di SDIT
berapa. Setelah itu mulai langsung seleksi setelah ada yang mendaftar maka
diseleksi, nah untuk seleksinya itu kalau dia seandainya guru wali kelas yang
mengajar maka ada pertama di wawancarai kesiapannya, yang kedua di seleksi
cara mengajarnya yaitu microteaching, tes mangajar kemudian mengaji juga di
tes mengaji. Tes mengajinya itu apakah pintar mengaji atau tidak itu untuk guru
wali kelas. Nah sedangkan guru mapel baik bahasa inggris, bahasa arab. Guru
itq begitu juga di wawancarai, setelah diwawancarai kesiapannya di tes mengaji
nya kalau guru itq tes mengaji saja tidak di tes mengajar. Iya dites mengajinya
dan berapa juga hapalannya yah. Kemudian untuk guru mapel bahasa arab atau
bahasa inggris itu diajar juga sama dengan wali kelas tes mengajarnya tes
microteaching setelah itu melewati 3 tahap itu maka di musyawarahkan lagi
mana yang bagus wawancaranya itu kesiapannya, dalam cara mengajarnya
bagus atau tidak, kemudian tes mengajinya. Kalau misalnya dia yang paling
bagus atau paling tertinggi kesiapannya apa dia siap atau tidak.

2.
Dalam penyusunan persyaratan calon guru baru apakah ada syarat/kriteria
khusus dari sdit al-qalam kendari ?
Mengaji itu masuk juga persyaratan, ah persyaratan guru yak arena disini
sekolah islam itu di tes mengajinya.

3.
Siapa yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan penerimaan guru
baru yang lolos seleksi ?
Ah yang terlibat dalam musyawarah itu kepala sekolah kemudian pimpinan
sekolah kurikulum yang kemudian dari pihak yayasan. ada 3 itu kepala sekolah
dan pimpinan yang kurikulum itu yang terlibat untuk wawancara dan tes
microteaching. Nah setelah itu seandainya dikatakan nilainya bagus ah itumi
yang terpilih

4.
Bagaimana mekanisme sdit al-qalam kendari untuk guru baru sebelum memulai
pembelajaran dikelas ?
Iya kalau seandainya dia sudah dinyatakan bagus cara mengajarnya juga bagus,
mengajinyapun juga bagus, kesiapannya juga bersedia. Maka tahapan kalau sudah
diterima yang pertama itu di latih selama 3 bulan itu masuk tahap percobaan. Nah



guru yang baru itu tahap percobaan selama 3 bulan kalau seandainya tahap
percobaan itu, disitu dilatih cara membuat perangkat pembelajaran kemudian juga
dilihat mengajarnya nanti kalau ada yang salah diingatkan lagi. kalau 3 bulan itu
tahapan-tahapannya percobaan semua. Jadi pertama itu kalau sudah dinyatakan
lulus kemudian dilatih dulu, ada pelatihan itu yah. Pelatihan itu 3 hari sampai 1
minggu itu tahap awal pertama dia. Setelah itu tahap tiap-tiap satu bulan, yaitu cara
melatih guru baru bersama sekaligus bergabung dengan guru-guru yang lama tapi
pertama itu masuk dilatih 3 hari atau sampai 1 minggu.

5.
Apa sekolah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk
meningkatkan kemampuan guru ?
Yang mengadakan itu sekolah itu ibu kurikulum sekaligus kerjasama dengan eh
kalau seandainya sekolah bisa melatih yang dilatih kalau seandainya ini sangat ribet
ah maka itu diminta dari dinas yang latih

6.
Apakah guru dan pegawai juga mengikuti pelatihan dan pengembangan yang
diselenggarakan diluar sekolah ?
Ah, disini paling sering yang diadakan yah kenapa. Yang pertama ini sekolah itu
namanya kumpulan kerja guru (KKG) kumpulan kerja guru itu untuk SD itu di satu
kecamatan karena kita bernegara toh ah itu untuk SD itu namanya KKG kecamatan
baruga. satu kecamatan baruga itu dikumpulkan semua SD Negeri dan SD Swasta
termasuk sekolahnya kami itu ada pelatihan KKG namanya. Ah disitu pelatihan-
pelatihan guru ah cara mengajar, cara pembuatan persiapan mengajar, dan yang
lain-lainnya . Ah kemudian kalau seandainya itu ada juga pelatihan dari dinas.
Dinas pendidikan langsung dinas pendidikan kota nya itu, ah itu K13 kadang. Ah
tapi itu kadang tidak rutin ah tapi ada disitu.

7. Bagaimana evaluasi kinerja guru di sdit ini ?
Yang pertama itu supervisi, itu guru-guru itu di supervisi cara mengajarnya.
Kemudian di supervisi juga perangkat atau dokumen mengajarnya yah itu perangkat
pembelajarannya, RPP, silabusnya, prosem, prota itu di supervisi, di check setelah
itu kalau ada yang kekurangan-kekurangan baik cara mengajarnya maupun cara
pembuatan perangkatnya itu yang di evaluasi. Setelah itu dirapatkan kemudian yang
seyogyanya itu seperti ini modelnya, yang seharusnya mengajarnya seperti ini, cara
membuat perangkat pembelajarannya seperti ini dan begitu. Akan di evaluasi terus
itu, rencananya itu setiap bulan itu di supervisi cara mengajar guru. Kalau yang
adakan dinas kota itu 1 tahun 2 kali itu di supervisi setelah itu di evaluasi.
Kemudian sekolah itu hampir kalau ada kesempatan kepala sekolah dengan ibu
kurikulum itu rutin masuk ke kelas untuk supervisi di check. Tidak bisa juga
dikatakan rutin minimal rata-rata satu bulan itu ada supervisinya. Ada juga rapor
guru bahagian evaluasi guru tapi itu di identifikasi dari seluruh aspek guru. Kalau
sudah ada perangkat pembelajaran supervisi itu cara mengajarnya dan perangkat
pembelajarannya sedangkan rapor itu dia seluruhnya akhlaknya guru, cara
menangani anak, semua aktivitasnya disini itu dalam satu hari itu di sekolah itu di
rekap di rapor guru. Yang mengisi rapor guru itu mereka itu guru sendiri.

8. Apa standar yang digunakan dalam evaluasi guru ?
Yah standarnya yang itu tadi supervisi dan rapor guru ah seandainya dia bagus,
rajin, itu ada reward. Tunjangan itu sudah sebagai reward. Nah gajinya itu kan
hanya kesepakatan dia mengajar yang tiap bulan, sedangkan tunjangan itu tiap 3
bulan sekali itu tunjangan. Tapi jumlah besarnya itu berbeda iya tergantung
kompetensinya di berikan kemampuan toh.

9. Kapan evaluasi kinerja guru dilaksanakan ?
Setiap bulannya di evaluasi



10. Apa tindaklanjut dari supervisi guru yang sdit al-qalam kendari ?
Ah itu tindaklanjutnya setelah supervisi kalau seandainya itu banyak yang
kekurangan untuk supervisi itu jika banyaknya yang kurang dan masih banyak
yang belum paham cara membuat perangkat pembelajaran atau cara mengajar
itu maka itu tindaklanjutnya di lakukan pelatihan lagi jika belum mampu yah.
Ah pelatihan kemudian nasihat-nasihat, motivasi ah itu jika masih banyak
seandainya jika melihat kondisi apakah tidak sempat atau tidak ini ah itu
dingatkan diusahakan difokuskan dulu. Tapi kalau dilihat itu memang
kemampuannya disitu belum mampu terbatas maka dibuatkan lagi pelatihan-
pelatihan itu. Begitupun juga rapor rapor itu di nasehati karena rapor itu tentang
akhlaknya ah bukan untuk persiapan mengajar tapi rapor itu akhlaknya
berkaitan dengan akhlaknya.

11. Apakah ada reward bagi guru yang berprestasi ? atau sebaliknya ?
Rewardnya disini pertama gaji yah karena disini pegawai yayasannya namanya
yah, bukan pegawai negeri ah gaji harapannya standar lah artinya bisa
mencukupi kebutuhannya sehari-hari yah. Yang kedua itu ada namanya
tunjangan, tunjangan itu disini ada dua ada tunjangan profesi dan kinerja dan
kedua itu tunjangan pangan. Yah setiap 3 bulan itu ada tunjangan pangan ada
beras dan lain-lain. Kemudian tunjangan-tunjangan lainnya tadi itu berupa uang
yah. Standarnya pemberian reward yang itu tadi supervisi dan rapor guru ah
seandainya dia bagus, rajin, itu ada reward. Tunjangan itu sudah sebagai reward.
Nah gajinya itu kan hanya kesepakatan dia mengajar yang tiap bulan, sedangkan
tunjangan itu tiap 3 bulan sekali itu tunjangan. Tapi jumlah besarnya itu berbeda
iya tergantung kompetensinya diberikan kemampuan toh.



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN YAYASAN

Nama Narasumber : Ibu Wa Ode Hasriyanti, SE
Jabatan : Wakil Ketua Yayasan Bidang SDM
Hari, Tanggal : Rabu, 31 Juli 2019
Tempat : Kantor Yayasan Al-Qalam Kendari

No. Pertanyaan
1. Apa tujuan diadakannya rekrutmen dan seleksi guru ?

Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan guru

2.
Dalam persiapan rekrutmen guru dan seleksi guru apakah yayasan amal sholeh
kendari melakukan perencanaan akan kebutuhan guru baru untuk di sdit al-
qalam kendari ?
Jadi kalau di yayasan itu dia punya sistem. Jadi sistem nya itu sistem pengajuan
ka nada unit. Unit itu terdiri dari TK, SD, SMP, dan SQ masing-masing unit ini
mengajukan pengajuan ke yayasan bidang SDM lalu SDM buat rekrut lalu
pemberkasan. Pemberkasannya itu diatur oleh sekretaris yayasan setelah
dikumpul untuk dilakukan tes, tes seleksi yang melakukan tes seleksi adalah
bidang SDM yayasan, unit tersebut. Setelah itu setelah tes baru dinyatakan
diterima. Dalam pemberkasan ada banyak setelah itu diseleksi.

3.
Bagaimana pihak yayasan menindaklanjuti pengajuan akan kebutuhan guru baru
di sdit al-qalam ?

4. Bagaimana proses perencanaan rekrutmen guru dan seleksi guru ?
Sudah ada sistem dari yayasan terkait perekrutan

5.
Adakah kebijakan atau peraturan yayasan khusus tentang rekrutmen dan seleksi
guru ?
Ya ada

6.
Bagaimana yayasan memberikan informasi tentang adanya kebutuhan guru baru
? media apa yang digunakan ?
Penyebaran informasi itu oleh bidang HUMAS jadi informasi disebar oleh
bidang HUMAS Yayasan dan disebar melauli media massa ; web yayasan, fb
yayasan, jaringan yayasan (masing-masing rekan-rekan pegawai dan guru)

7.
Dalam penyusunan persyaratan calon guru baru apakah ada syarat/kriteria
khusus ?
Pertama harus sesuai kompetensi, misalkan kalau yang mau diterima guru maka
mestinya dari keguruan. Kemudian yang kedua mesti bisa mengaji wajib itu
sebagai syarat guru. kompetensi nya perjurusan dan kemudian bisa mengaji.
Yang ketiga lulus wawancara. Kalau syarat kompetensi perjurusan itu tes
microteaching sesuai jurusan, kedua kalau syarat bisa mengaji itu tes tilawah
(mengaji) dan tiga jenis tes wawancara.

8. Siapa-siapa yang melakukan tes untuk guru baru ?
Kalau microteaching itu unitnya, kalau dia sd berarti pimpinan sd. Kalau tes
tahsin itu oleh lembaga tahfidz atau yang ditunjuk oleh lembaga tahfidz.

9.
Siapa yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan penerimaan guru
baru yang lolos seleksi ?
Dari pihak yayasan

10. Apa saja program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan di yayasan ?
Dia itu ada pelatihan berkala, jadi pertama pelatihan orientasi dulu oleh masing-
masing unit seperti unit sd. Yang kedua adalah pelatihan untuk menggunakan



metode yang digunakan di Al-Qalam kalau disini kita mengajar menggunakan RPP
terpadu. RPP terpadu ini memang khusus untuk sekolah islam terpadu jadi bukan
RPP biasa memang ada khusus hanya untuk sekolah islam terpadu. Pelatihan ini dia
persemeter tapi jika sekiranya dilihat belum cocok kadang setiap bulan bisa
dilakukan tergantung kebutuhan.

11. Siapa yang menentukan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan guru ?
Yayasan dan pihak sekolah. Kadang sekolah bisa mandiri kecuali mereka meminta
bantuan dari kami.

12.
Apakah kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diberikan secara
merata pada semua guru ?
Semua guru diwajibkan termasuk lembaga tahfidz ada pelatihan yang harus diikuti.

13.
Apa pelatihan dan pengembangan para guru dilaksanakan secara rutin dan
berkesinambungan ?
Iya karena sudah ada jadwal sebelumnya, biasanya secara resmi itu sebelum masuk
semester baru. Kan tiap semester, sebelum masuk semester ada pelatihan. Tapi
biasanya disela-selanya itu masih ada penguatan-penguatan dan pelatihan-pelatihan.
Pelatihannya dilaksanakan tergantung kadang 2 atau 3 hari kadang sepekan
tergantung kebutuhan dan materi apa yang akan disampaikan

14. Bagaimana sistem evaluasi yayasan untuk guru di sdit al-qalam kendari ?
Kita itu disini bukan hanya siswa yang punya rapor, guru juga punya rapor guru.
kalau siswa itu rapornya per semester tapi kalau guru itu perbulan di evaluasi.

15. Siapa yang merancang evaluasi guru (rapor guru) ?
Kami dari pihak yayasan yang merancang rapor tersebut

16. Apa standar yang digunakan dalam evaluasi guru ?
Sesuai kesepakatan dari hasil rapat bersama pembina

17. Apa saja unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi kinerja guru ?
Yang pertama itu adalah kedisiplinan, kalau kedisiplinan sudah jelas yah seperti
kehadiran guru, kemudian seragam, peraturan-peraturan, rapat. Kemudian yang
kedua itu adalah penilaian tentang kompetensi, kompetensi ini bagaiamana dia
membuat administrasi pembelajaran, melaksanakannya, membuat alat peraga dan
seterusnya. Penilaian ketiga adalah penilaian kerohanian, kerohanian itu dinilai
tentang kewajiban-kewajibannya sebagai sebagai umat islam. Kan kalau laki-laki
itu wajibnya sholat di masjid selain itu dia sama dengan kewajiban sunnah. Seperti
dalam setiap hari harus mengaji ada standar mengaji setiap hari itu di evaluasi.
Kemudian ada puasa sunnah, kemudian sholat sunnah rawatib sama pengetahuan
sosial. Juga setiap hari guru mesti mengusap kepala anak itu untuk menjinakan anak
masuk di penilaian rapor guru juga . terkahir silaturrahim dan komunikasi kepada
orang tua siswa itu juga dilakukan member salam, sapa, senyum dll.

18. Siapa yang mengisi dari rapor guru tersebut ?
Mandiri, masing-masing mengisi rapor tersebut.

19. Siapa yang berwenang untuk mengevaluasi kinerja guru ?
Dari pihak yayasan. Jadi modelnya itu, rapor itu dikumpul setiap bulan di
tandatangani oleh kepala sekolah. Yang mengumpulkan adalah wakil kepala
sekolah bidang kurikulum untuk dibawa ke yayasan dan di evaluasi di yayasan oleh
pihak SDM. Hasil evaluasi oleh bidang SDM ini kemudian dilaporkan ke bendahara
karena itu berhubungan dengan tunjangan guru. ada beberapa tunjangan yang
berhubungan di dalamnya salah satunya adalah tunjangan kinerja.

20. Apa tindaklanjut yayasan setelah evaluasi kinerja guru sdit al-qalam kendari ?
Ada hubungannya sekiranya bermasalah dipanggil, pertama diselesaikan dulu di



unit kalau misalkan pimpinan tidak bisa menselesaikan baru dipanggil di
yayasan.

21. Apakah ada reward bagi guru yang berprestasi ? atau sebaliknya ?
Nah tentu ada penghargaan bagi guru yang berprestasi, pertama per tiga bulan
itu kan ada tunjangan kinerja nya berdasarkan rapor guru terima per tiga bulan.
Tunjangan kinerja itu diluar gaji dan semua yang sudah ada itu lain lagi.
Reward lain lagi setiap tahun itu, setiap tanggal 17 agustus itu ada pemberian
penghargaan pegawai teladan. Pemberian penghargaan sudah dilakukan sejak
tahun 2015 semua itu pelan-pelan di lakukan. Bentuk penghargaannya itu yang
tahunan pada saat upacara 17 agustus Pembina yayasan memberikan berupa
piagam dan hadiah-hadiah khusus.



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

Nama Narasumber : Najikathun N, S.Hum
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019
Tempat : Ruangan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum

No. Pertanyaan

1.
Bagaimana proses perencanaan rekrutmen guru dan seleksi guru di sdit al-qalam
kendari ini ?
Rekrutmen guru itu, pertama kan kita harus melihat kebutuhan guru yah. Harus
di analisis dulu kebutuhan dari sekolah ini atau kelas ke unit yah SDIT
kebutuhannya berapa ? guru berapa ? terus guru apa saja ? karena jenis guru
yang kita butuhkan disini banyak. Yang pertama adalah guru kelas yah, karena
sistem nya SD itu kan dia bukan guru mata pelajaran, tapi guru kelas yang
pendidikan secara anu yah formal itu diampuh oleh S-1 PGSD. Jadi kita
utamakan adalah guru kelas yang PGSD. Kemudian kebutuhannya yang lain
kami butuh guru Al-Qur’an karena ada muatan lokal yang itu kita
mengedepankan pembelajaran Al-Qur’an. Kemudian juga ada guru mata
pelajaran, mata pelajaran ini pada mata pelajaran local yang kita pilih yaitu ada
bahasa Arab ada bahasa Inggris dan muatan lokal ada namanya mata pelajaran
Bina Pribadi Islam. Jadi, setelah kita analisis berapa jumlah kebutuhannya baru
kemudian kita pasang pengumuman tentang kebutuhan. Nah setelah ada itu kita
prosesnya mulai dari seleksi Administrasi, dilihat dari persyaratan
administrasinya, begini kita yang butuhkan adalah S-1 PGSD nah ternyata yang
melamar bukan PGSD nah bagaimana yang demikian maka itu akan disortir di
untuk administrasinya nah baru setelah itu ada observasi dilapangan dalam
bentuk observasi microteaching. Kemudian ada membaca Al-Qur’annya juga
karena kami ada Standarisasi kemampuannya tidak hanya pada pedagogiknya
saja tapi harapannya juga ia mampu membaca Al-Qur’an dengan baik.
Kemudian ada wawancara atau interview juga. Setelah itu disaring sesuai
kebutuhan itupun kalau sudah diterima kita dalam bentuk masa percobaan
selama 3 bulan kalau dia sudah lulus masa percobaan kita jadikan guru tidak
tetap yayasan.

2.
Dalam persiapan rekrutmen guru dan seleksi guru apakah sdit al-qalam kendari
melakukan perencanaan akan kebutuhan guru baru ?
Iya dan itu di analisis dulu berapa kebutuhannya

3.
Bagaimana sekolah mengajukan pengajuan akan kebutuhan guru baru di sdit al-
qalam kendari ke pihak yayasan ?
Iya, kalau pengajuan guru baru itu berawal dari unit. Unit ini eee, yayasaan itu
terdiri dari kita 4 unit yaitu TK, SD, SMP, dan Unit Sahabat Qur’an. Nah dari
unit itu mereka, kami menyampaikan kebutuhannya baru dari yayasan yang
mengelola oh ternyata butuh sekian nanti mereka yang mengerjakan. Proses”
dari tadi itu yayasan yang mengerjakan

4.
Apakah sdit al-qalam kendari yang menyusun persyaratan yang harus dimiliki
calon guru baru ?
Kalau umumnya karena ini sd maka pendidikan dasarnya PGSD, kalau
khususnya membaca Al-Qur’an karena kita kan semua pembelajaran itu nanti
harus merujuk pada sumbernya yaitu Al-Qur’an.

5. Dalam penyusunan persyaratan calon guru baru apakah ada syarat/kriteria



khusus dari sdit al-qalam kendari ?
Iya dalam pihak penyusunan persyaratan itu dari yayasan, karena kami kan
pelaksana harian. Istilahnya nanti yang membikin kontrak kerja dengan pegawai
itu unit bukan sekolah

6.
Siapa yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan penerimaan guru
baru yang lolos seleksi ?
Itu departemen yang menaungi itu bidang SDM, tapi dia tidak anu sistemnya
tidak monopoli. Tetap data-data dibutuhkan dari sekolah karena proses
microteaching itu melibatkan unit SD. Microteaching kan dia belajar mengajar
toh, nah yang mengamati itu kami yang dari unitnya. Biasanya kepala sekolah
sama wakasek Kurikulum iya itu nanti setelah ada laporan hasil microteaching
kami serahkan ke SDM dipadukan dengan tes dari microteaching, interview,
sama membaca Al-Qur’an setelah itu baru dibuat kesimpulan diterima atau
tidak.

7.
Bagaimana mekanisme sdit al-qalam kendari untuk guru baru sebelum memulai
pembelajaran dikelas ?
Iya kami orientasi begitu, orientasi guru baru. Kalau oreintasi itui beda dengan
masa percobaan yang tiga bulan karena itu dia bentuk pengamatan langsung.
Sedangkan orientasinya bisa dalam bentuk pelatihan, bisa dalam bentuk
pembinaan.

8.
Apa sekolah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk
meningkatkan kemampuan guru ?
Iya, kami melakukannya

9. Apa saja program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan di sekolah?
Untuk pelatihannya itu kami berkala minimal 3 bulanan dan ini ada juga
pelatihan yang bersifat eksternal dan bersifat internal. Eksternal itu yang
menyelenggarakan adalah lembaga lain yang bekerjasama dengan kami dari
unit ataupun dari yayasan. Kemudian internal itu dari unit sendiri. Kalau dari
eksternal itu bentuknya pelatihan-pelatihan bisa bekerjasama dengan diknas
biasanya mereka sosialisasi kurikulum kah atau apa disitu. Eksternal juga ada
organisasi namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu itu mereka juga jadwal
pelatihan yang berkala juga. Setelah itu di sela-sela kami dari unit memang ada
waktu atau sudah direncanakan.

10. Siapa yang menentukan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan guru ?
Biasanya perencanaan dari kepala sekolah dan wakasek kurikulum itu biasanya
kebutuhan apa waktu dekat ini dibutuhkan oleh guru-guru. Bisa berbentuk
pelatihan untuk pendampingan pembelajaran dikelas, bisa pelatihan Al-Qur’an
nah ada pembelajaran Al-Qur’an ataupun pelatihan pengelolaan kelas, media
pembelajaran. Disesuaikan dengan kebutuhannya.

11.
Apakah kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diberikan
secara merata pada semua guru ?
Iya diwajibkan dan itu ada pointnya, nanti tetap kita pantau dia ikut atau tidak.

12.
Apa pelatihan dan pengembangan para guru dilaksanakan secara rutin dan
berkesinambungan ?
Kami rutinkan 3 bulanan minimal, atau maksimal 3 bulan itu bisa kurang dari
itu. Sesuai dari kebutuhan kita itu, kita laksanakan. Maksimal 3 bulan bisa
kurang dari 3 bulan

13. Apa evaluasi kinerja guru selalu dilaksanakan ?
Kami rekam semua kegiatan guru itu dalam raport guru. Di raport guru nanti



kami rekap setiap bulan dan kami evaluasi.
14. Apa standar yang digunakan dalam evaluasi guru ?

Kalau itu kami ingin guru itu tidak hanya fisik disini yah, semuanya mulai dari
kedisplinan, kehadiran, rapat, pelatihan, seragam itu kami rekam disitu.
Kemudian juga dalam proses pembelajaran dia menggunakan perangkat
pembelajaran yang baik tidak, eh dia menggunakan media pembelajaran atau
tidak kemudian disitu ada sosialisasi dengan orangtua dan anak-anak.
Maksudnya ketika dia bergaul dengan anak-anak bagaimana eh dia bergaul
dengan orangtua artinya berkomunikasi dengan orangtua juga kami pantau
disitu dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual. Iya karena
bagaimanapun kondisi mental seroang guru itu akan berpengaruh dengan
mengajarnya kemudian tenang hatinya dia siap

15. Bagaimana proses evaluasi kinerja guru ?
Jadi yang menilai itu, kami laporkan di bidang SDM Yayasan. Tapi tetep nanti
kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau sesuatu yang harus
dipertanggungjawabkan itu kembalinya ke unit masing-masing.

16. Kapan supervisi guru untuk disekolah ini berlangsung ?
Bisa langsung melalui dengan pengamatan atau kami melihat dokumen-
dokumennya, nah salah satunya raport itu juga kita gunakan untuk melihat
dokumennya. Kalau pengamatan langsung sudah kami jadwalkan.

17. Siapa yang berwenang untuk mengevaluasi kinerja guru ?
Ada dua, kami dari unit juga mengevaluasi dari yayasan juga mengevaluasi.
Hal-hal yang bisa diselesaikan di unit dari hasil evaluasi kan tentu ada evaluasi
baik dan yang kurang baik. Yang kurang baik itu sekiranya bisa di selesaikan di
unit kalau kemudian perlu untuk tahapan yang lebih lanjut lagi di yayasan
diserahkan

18. Apa tindaklanjut dari supervisi guru yang sdit al-qalam kendari ?
Eh tindaklanjutnya bisa berupa pembinaan kembali, misal dia tidak bagus
dalam pengelolaan kelas maka kita melakukan pembinaan. Nah pembinaannya
dalam bentuk apa ? bisa berbentuk pelatihan, pemberian contoh kah bagaimana
cara membuat media atau pengelolaan kelas yang baik

19. Setiap kapan pembinaan guru dilakukan ?
Pembinaan guru tidak kami tentukan yah, karena proses untuk kita
mensupervisi itupun kan terus berjalan tidak hanya ditentukan dalam waktu satu
bulan ini kemudian berhenti. Ada disini dia yang melakukan baru melakukan
pengamatan tapi di guru yang lain itu sudah dalam proses pembinaan itu
bgerulir terus. Oh dikelas sana sudah pembinaan disini baru supervisi. Dan
biasanya kalau permasalahan hanya sama, sama karena mungkin punya
kekurangfahaman itu perlu pelatihan. Nah pelatihan itu baru disamakan atau
diberlakukan disamakan

20. Apakah ada reward bagi guru yang berprestasi ? atau sebaliknya ?
Itu setiap tahun, ada rewardnya untuk guru berprestasi. Biasanya di tanggal 17
Agustus ada pemberian reward untuk guru-guru yang berprestasi.



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

Nama Narasumber : Abdul Rajab, SS
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019
Tempat : Ruangan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan

No. Pertanyaan
1. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi yang di lakukan oleh sekolah ini ?

Pertama seleksinya kita buka info lowongan kerja, maksudnya informasi
penerimaan guru baru di media cetak dan media online. Setelah itu berkas
semua dikumpulkan dan kita seleksi berkas. Setelah seleksi berkas yang lulus
sesuai dengan keahliannya kita undang kita panggil. Setelah itu mereka
microteachingmi. Setelah mereka microteaching, diawawancarai kalau
wawancari kita sudah pastikan diwawancari itu kita kerucutkan kita lihat
bagaimana kita lihat karakternya dalam menjawab wawancara bagaimana
pribadinya bagaimana kepahamannya terkait dengan pendidikan semua ada
disitu, status dalam keluarga.

2.
Apakah ada persyaratan rekrutmen dan seleksi yang menurut bapak/ibu berbeda
dengan sekolah lain ?
Syarat yang pertama kita sudah harus tertanam jiwa-jiwa keislaman supaya itu
tidak menjadi berat ketika kita kedepannya dalam evaluasi gurunya termasuk
mendidik anak-anak. Jiwa-jiwa keislamannya sudah ada, dia sudah pengajian
atau belum, pengajiannya dimana ? terus yang kedua juga ada namanya tes btq
nya kan. Al-qur’an nya apa dia bisa mengaji apa tidak menghafalkan nanti. Di
pastikan track record nya

3.
Apakah sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk guru
sekolah ?
Iya, untuk yang mengatur itu bidang akademik ibu hasriyanti. Dia mereka
menyusun termasuk kerjasama dengan JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu). Kita
kan sekolah islam terpadu ada jaringan itu namanya JSIT ini terpusat di Jakarta dan
ada diseluruh Indonesia di Sulawesi tenggara ada juga ketuanya. Mereka membuat
program setahun sekali pelatihan untuk guru jadi setiap selesai liburan pelatihan,
peningkatan mutu guru kan? Peningkatan pembelajaran dan sebagainya. Ada juga
kita namanya studi banding, kita itu kemarin studi banding akhir tahun kemarin kita
ke jogja, malang, Surabaya itu untuk studi banding ke sekolah-sekolah islam disana
melihat perkembangannya. Di solo juga kita kesana juga Surakarta

4. Bagaimana proses pelatihan dan pengembangan untuk guru baru di sdit ini ?
Kita ada namanya KKG (Kelompok Kerja Guru) kelompok kerja guru itu setiap
rombel misal kelas satu, kelas dua, sampai kelas enam dan guru mata pelajaran
dikelompokkan mereka disitu ada guru-guru senior. Nah guru-guru senior lah nanti
ini yang mendidik, melatih, atau mengajarkan kepada guru-guru baru. Eh
selanjutnya untuk pelatihan itu sifatnya umum semua ikut semua guru, staf itu ikut
semua kan materi tentang pendidikan. Sedangkan untuk ospeknya guru-guru baru
eh dikelompokkan dalam KKG (Kelompok Kerja Guru).

5. Pelatihan dan pengembangan apa saja yang pernah bapak/ibu ikuti
Semua dapat, supaya linear kan mereka paham. Apalagi harus mereka paham
dengan apasih terpadunya al-qalam sekolah itu mereka harus konek itu. Karena
tadi seperti yang saya sampaikan pembelajaran itu harus terpadu eh pelajaran



apa saja harus dimasukkan keislaman.
6. Kapan sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk guru ?

Setahun sekali, setiap masuk tahun ajaran baru sebelum masuk itu kita sudah
pelatihan.

7. Bagaimana evaluasi kinerja guru di sdit ini ?
Ehm, ada namanya supervisi, supervisi kepala sekolah beliau ada panduan
supervisinya disitulah setiap semester itu kepala sekolah per tiga bulan sekali
mengevaluasi guru-guru dikelas. Yah supervisi namanya. Iya ada juga rapor guru
disitu mereka di evaluasi kinerja nya, dia mengajar apa tidak, ada perangkat
pembelajaran, ada media saat mengajar dan ada juga jiwa sosialnya di dalam
bagaimana tangani anak-anak yang bermasalah semua ada disitu di rapor guru. jadi
bukan hanya siswa yang ada rapornya tapi guru juga ada rapornya, tidak naik gaji
kalau tidak isi itu.

8. Apa tindaklanjut setelah evaluasi kinerja guru dilakukan ?
Ada di evaluasi hasil rapornya itu dibawa di yayasan. Ah ibu hasriyantimi yang
eksekusi

9. Apakah ada reward bagi guru yang berprestasi ? atau sebaliknya ?
Ada setiap tahun ada namanya guru teladan, guru idola, guru pilihan siswa dan
lainnya. Diadakan tiap tahun, nanti ada ini di tanggal 17 agustus selesai upacara. Iya
setiap 17 agustus kayaknya pemberiannya



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN GURU

Nama Narasumber : Adi Wahyuddin
Jabatan : Guru Baru Mate-matika
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019
Tempat : Teras Masjid Al-Qalam

No. Pertanyaan
1. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi yang di lakukan oleh sekolah ini ?

Yang pertama itu kemarin masukkan berkas yah, abis itu kita itu microteaching
dilihat toh bagaimana kita mengajar toh. Abis itu wawancara setelah wawancara
langsung dikasihkan surat toh, surat bahwa telah diterima terus saya kumpulmi
sama kepala sekolah.

2. Siapa yang
Yang kasih tes microteaching itu langsung kepala sekolah nya, kalau yang kasih
wawancara itu hari

3.
Apakah ada persyaratan rekrutmen dan seleksi yang menurut bapak/ibu berbeda
dengan sekolah lain ?
Iya kalau disini memang pemahamannya tentang baca al-qur’an. Sekolah islam
itu jadi tes bacaan al-qur’an. Karena disinikan walaupun kita guru mate-matika
tetap kita anu mengajar mengaji juga anak-anak.

4.
Dari manakah bapak/ibu mendapatkan informasi rekrutmen dan seleksi guru di
sekolah ini ?
Kalau saya informasinya kemarin langsung. Saya kemarin tidak ada informasi
rekrut. Saya langsung Tanya di yayasan ketua yayasannya apakah ada
penerimaan guru ? Alhamdulillah, dia bilang ada langsung saya masukkan
berkas. kebetulan juga ini yayasannya anu kita punya ustad-ustad begitu. Saya
disini baru dua minggu menjadi guru, tiga bulan pertama ini masih dilihat
kemajuaannya kalau bagus ah bisa dilanjutkan mengajar sebagai guru kalau
tidak sudah digantikan dicarikan. Gajinya juga masih dibawah. 800 kalau disini
perbulan yang baru toh selama tiga bulan itu. Setelah itu mungkin sudah 1 juta
keatas semakin bagus semakin naik juga.



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN GURU

Nama Narasumber : Syahril, S.Pd
Jabatan : Guru & Wali Kelas 5
Hari, Tanggal : Rabu, 31 Juli 2019
Tempat : Depan Ruangan Guru Ikhwan

No. Pertanyaan
1. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi yang di lakukan oleh sekolah ini ?

Jadi untuk proses penjaringan guru ataupun seleksi guru untuk kemudian masuk
di sdit al-qalam ini memang prosesnya tidak mudah. Pertama itu eh informasi
tentang penerimaan harus diketahui, kemudian yang kedua itu menyetorkan
berkas yang di tentukan oleh pihak yayasan dan sekolah. Kemudian memenuhi
panggilan setelah itu berkasnya dinyatakan lulus dipanggil setelah dipanggil kan
tentunya bukan cumin satu dua orang kita tes wawancara, tes wawancara
dengan dites oleh empat guru tes nya yah mulai dari yayasan satu orang dan
sekolah dua orang mulai dari tes bacaan qur’an dan lain-lain toh metode-metode
pembelajaran. Selanjutnya eh pengumuman kalau dinyatakan lulus atau tidak.

2.
Apakah ada persyaratan rekrutmen dan seleksi yang menurut bapak/ibu berbeda
dengan sekolah lain ?
Terkait persyaratan beberapa persyaratan mungkin banyak tidak diperlukan di
sekolah lain salah satunya itu tes mengaji. Tes mengaji itu di sekolah-sekolah
lain mungkin ada banyak yang tidak mensyaratkan itu meskipun banyak juga
yang menggunakan

3.
Dari manakah bapak/ibu mendapatkan informasi rekrutmen dan seleksi guru di
sekolah ini ?
Untuk terkait infonya ah itu salah satunya kita itu keuntungannya organisasi kita
punya senior yang sudah terdahulu sudah disini. Kita punya senior yang
menyampaikan termasuk kepala sekolah senior-senior di PGSD dulu toh. Jadi
dia yang yang menyampaikan kebetulan ketemu dia sampaikannmi ada
penerimaan guru baru disekolah bisa kasih masuk berkasnya. Ada juga eh
tempat-tempat yang bisa mendapatkan informasi nya salah satunya ah di media
sosial kan

4.
Apakah sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk guru
sekolah ?
Alhamdulillah, kalau disini pelatihan itu harga mati setiap satu bulan atau paling
rendah itu eh dua atau tiga bulan pasti ada pelatihan terkait dan itu berlangsung
sejak terus menerus seperti yang sudah saya alami sekitar satu atau dua tahun disini
ah itu sering pelatihan baik itu internal maupun eksternal itu biasa dilakukan di
LPMP itu pematerinya langsung dari guru pusat JSIT kan (Jaringan Sekolah Islam
Terpadu) se-indonesia

5. Siapa yang menentukan materi pelatihan dan pengembangan guru di SDIT ?
Ada dua, opsi itu sama-sama dipakai seperti ada dari JSIT itu biasa dari pusat yang
menentukan bimbingan atau yang mau disampaikan. Kemudian kalau kebutuhan
dari sekolah itu ada terkait pembuatan perangkat pembelajaran itu semua sekolah
yang tentukan. Eh mengingat masih ada perubahan-perubahan yang kadang ada
perubahan dari dinas ah makanya ada pelatihan dan pengembangan tersebut. Itu
biasa dilakukan di sekolah yang mengundang pemateri dari dinas pendidikan.

6. Kapan sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk guru ?



Ada yang sudah ditentukan ada juga yang tidak menentu. Yang sudah ditentukan itu
seperti agenda bulanan terkait dengan perangkat dan masalah-masalah yang lain
yang sering muncul pada saat pembelajaran itu ada agenda bulanan bahkan ada juga
agenda mingguan. Jadi setiap minggu wajib rapat satu kali bahas masalah-masalah .
dan dari pihak sekolah yang tentukan yang selebihnya itu yang tentukan dari pihak
dinas

7. Apa bapak/ibu juga mengikuti pelatihan dan pengembangan di luar sekolah ?
Iya, karena semua guru wajib untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan
kecuali bagi mereka yang berhalangan syar’i toh. Selain karena ada absensi.

8.
Apa pelatihan dan pengembangan yang bapak/ibu ikuti sudah sesuai dengan
Kebutuhan ?
Selama yang saya pernah ikuti itu alhamdulillah sangat sesuai dengan apa yang
dengan akan kita jalankan di sekolah itu semua sangat bermanfaat. Latihan-latihan
itu membantu kita untuk kelancaran dalam proses pembelajaran baik itu di dalam
kelas maupun luar kelas

9. Bagaimana proses evaluasi kinerja guru di sdit ini ?
Kalau kita khusus untuk guru ada rapor guru namanya dan setiap bulan itu
disetorkan toh. Disetor untuk kemudia di periksa itu selain itu sekolah selalu
mengadakan evaluasi bersama guru perminggu tiap hari senin jam 04.00 sampai
jam 16.00 yang dibahas di dalam itu salah satunya tentang permasalahan-
permasalahan yang di alami. Semua permasalahan di bahas itu di pertemuan
mingguan.

10. Siapa yang biasanya melakukan evaluasi terhadap kinerja bapak/ibu ?
Kepala sekolah beserta jajarannya, disinikan ada dibawah kepala sekolah ada waka
kurikulum, ada waka kesiswaan kemudian sarpras kepala itq. Wakil kepala sekolah
disini kurang lebih lima cabang.

11. Apa saja unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi kinerja guru ?
ada banyak persyaratan disana mulai dari penggunaan perangkat, pakai perangkat
atau tidak, memakai seragam atau tidak (seragam sekolah maksudnya), perangkat
media pembelajaran, di gunakan atau tidak pada proses pembelajaran pada hari itu.
Karena rapor itu berlaku untuk satu bulan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30.
Kemudian di rapor juga ada bagaimana mendampingi siswa pada saat melakukan
ibadah, kemudian mendampingi persoalan siswa dimana hubungan guru dengan
orang tua siswa. Semua di atur disitu dan ada pointnya. Kemudian kegiatan-
kegiatan pribadi seperti ee berapa kali sholat berjama’ah di masjid itu diceklis apa
terlaksana atau tidak dan setiap akhir bulan di akumulasi. dan yang mengisi itu
rapor dari setiap guru karenakan di utamakan kejujuran dan kalau tidak jujur akan
ketahuan karena seperti jam belajar tidak mungkin kalau lebih mengajarnya
umpanya kalau dia mengajar jam 6 dia tulis 8 jam kan aka ketahuan kemudian ee
menggunakan perangkat pembelajaran atau tidak itu kan akan ketahuan saat
supervisi kalau ternyata di supervisi tidak ditemukan media atau perangkat
pembelajaran sementara di rapor ditulis mengunakan-mengunakan semua itu kan
pasti langsung ketahuan. Itu kita disini ada namanya supervisi internal yang
mensupervisi itu kepala sekolah dan jajarannya.

12. Apa tindaklanjut setelah evaluasi kinerja guru dilakukan ?
Diberikan sanksi kepada guru ustad atau ustadzahnya bagi yang tidak memenuhi
ketentuan, tentu di berikan sanksi itu berupa terguran atau sanksi yang lain

13. Apakah ada reward bagi guru yang berprestasi ? atau sebaliknya ?
Iya, terkait penghargaan itu selama saya disini kurang lebih dua tahun
Alhamdulillah sudah kali itu kurang lebih saya menyaksikan sendiri penghargaan



itu diberikan kepada guru-guru yang berprestasi. Itu dilihat apakah guru itu
berprestasi apa tidak salah satunya dilihat dari rapor nya. Kemudian keseharian
kemudian dia layak atau tidak itu penilaian subjektif dan objektif dilakukan semua
oleh kepala sekolah dan jajarannya termasuk juga yayasan yang ikut menilai.
Hadianya berupa piagam dengan piala mini itu yang diberikan langsung oleh kepala
sekolah dan yayasan.



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN GURU

Nama Narasumber : La Sarudin, S.Pd
Jabatan : Guru & Wali Kelas 3
Hari, Tanggal : Rabu, 31 Juli 2019
Tempat : Depan Ruangan Guru Ikhwan

No. Pertanyaan
1. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi yang di lakukan oleh sekolah ini ?

Kalau waktu di 2011 itu, memang itu hari masih secara lisan informasinya
disampaikan lagi dibutuhkan staf tata usaha. Jadi saya masuk dipanggil sama
kepala sekolah. Alhamdulillah hari itu saya langsung diberi tugas juga sama
kepala sekolah itu saya langsung mulai disampaikan lagi dibutuhkan di tata
usaha jadi saya masuk hari itu. Jadi sistemnya itu hari masih secara lisan kalau
sekarang itu sudah aturan baru ada sistem penjaringan berkasnya, interview dll.
Kalau kemarin saya itu kepala sekolah langsung jadi masuk.

3.
Dari manakah bapak/ibu mendapatkan informasi rekrutmen dan seleksi guru di
sekolah ini ?
Kebetulan itu hari ada saudara disini disampaikan kalau ada keluarganya di
butuhkan di bagian tu nya jadi saya coba ketemu kepala sekolahnya
Alhamdulillah diterima karena di tahun 2011 itu bagaimana yah masih
membutuhkan guru dan belum terlalu banyak guru dan kemudian hanya bidang
tertentu yang dibutuhkan seperti TU tadi. Jadi dikabari ada kakak itu kasih
informasi bahwa coba jalan-jalan ke sekolah kalau lagi dibutuhkan TU. Jadi
saya langsung ke sekolah langsung sampaikan kalau saya mau masuk.

3.
Apakah sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk guru
sekolah ?
Iya kalau untuk dari tahun sejak saya masuk sampai sekarang itu Alhamdulillah
sudah berapa kali diadakan kegiatan pelatihan untuk guru kemudian menghadirkan
dari JSIT yang secara ini yang membawahi yayasan ini ada sekolah ini
Alhamdulillah bisa terlaksana dan pesertanya itu dari guru-guru se sekolah islam
terpadu se-sultra jadi dari kabupaten lain hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut
dibawah yayasan sekolah islam terpadu. Pelatihannya kadang 3 hari kadang juga
satu minggu.

4. Kapan sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk guru ?
Iya dari sekolah sendiri biasanya menyelenggarakan pelatihan. Biasanya dihadirkan
dari diknas misalnya dalam hal penyiapan perangkat guru-guru bagaimana dia itu
mendampingi dalam hal perubahan dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013
kemarin dihadirkan dari diknas Alhamdulillah sudah terlaksana. Dan semua itu
diawajibkan untuk semua guru untuk wajib mengikuti pelatihan dan pengembangan
tersebut.

5.
Apa pelatihan dan pengembangan yang bapak/ibu ikuti sudah sesuai dengan
Kebutuhan ?
Iya, Alhamdulillah setiap pelatihan itu memang di sesuaikan dengan kebutuhan
guru itu sendiri dan memang pelatihan itu sangat dibutuhkan untuk penyiapan
dikelas dan disekolah itu sendiri.

6. Bagaiamana kegiatan evaluasi kinerja guru di sdit ini ?
Iya kan memang setelah ada pelatihan itu tetu ada evaluasi dari unsure pimpinan
bagaimana kesiapan guru-guru jadi ada namanya supervisi pimpinan. Jadi mereka



itu dibagi untuk turun dikelas-kelas seperti ada yang turun di kelas rendah atau
kelas tinggi jadi setiap tri wulan biasa satu semester biasa 2 kali kan biasanya
melihat persiapan guru-guru dalam hal menyiapkan perangkatnya kadang juga
misalkan kayak kemarin karena peralihan kurikulum itu jadi dari pimpinan
menyampaikan ke guru-guru untuk menyiapkan perangkatnya supaya bagaimana
kesiapan dari guru-guru itu sendiri.

7.
Apa ada pemberitahuan lebih dulu dari kepala sekolah jika akan dilaksanakan
evaluasi kinerja ?
Biasanya ada pemberitahuan sebelumnya jika pekan depan akan ada evaluasi atau
supervisi. Kadang juga dadakan masuk tiba-tiba mau masuk sekarang. Ada juga
cara evaluasi kinerja guru yaitu ada rapor guru dan itu pada saat pertama saya
masuk belum ada, karena rapor guru itu launchingnya sekitar tahun 2013. Karena
untuk menjaga mutu guru itu bukan hanya aktifitas fisiknya tapi juga termasuk
aktifitas ibadahnya.

8. Apa saja unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi kinerja guru ?
Dalam hal mengajar misalkan dia melakukan pengajaran berapa jam hari ini dan dia
apa hadir atau tidak, apakah dia memakai seragam atau tidak, kemudian dia
mengajar atau tidak, dia sholat berjama’ah atau tidak. Dalam satu bulan itu ada
laporannya mulai dari sholat, mengaji, kemudian hafalannya, kemudian
silaturahimm dengan sesama guru misalkan, kemudian komunikasi dengan wali
kelas ke orang tua siswa atau silaturahimm dengan siapa begitu apa antara
pegawaikah dan semua itu ada kolom penilaiannnya dan yang nilai itu yayasannya
dan setiap akhir bulan dikumupulkan. Ada petunjuk pengisiannya dan guru-guru itu
sendiri yang mengisi kolomnya nanti di crosscheck lagi sama kepala sekolah dan
wakakurikulum sebelum dikumpulkan di yayasan.

9. Apa tindaklanjut setelah evaluasi kinerja guru dilakukan ?
Dari yayasan setiap rapor itu diumumkan, misalkan dalam satu tahun itu ada guru
terbaik yang tertinggi nilai rapornya disampaikan. nilai rapornya itu di check yang
tertinggi nilai rapornya disampaikan saat dalam satu tahun misalkan di upacara 17
agustus itu disampaikan tiap tahun semua mulai dari unit TK sampai SMP.
Kemudian juga dari segi nilai rapor itu yayasan meilhat yang kinerjanya bagus
maka berpengaruh pada tunjangannnya juga. Hanya semuanya itu kan kembali ke
yayasan karena yayasan yang berhak untuk mengeluarkan kebijakan.

10. Apakah ada reward bagi guru yang berprestasi ? atau sebaliknya ?
Pertama tadi yang diumumkan yang tertinggi, bagi yang nilainya tidak memenuhi
standar biasanya itu tunjangan kinerja nya juga lambat kemudian dari pihak
yayasannya juga sebagai bahan pertimbangan dalam hal memposisikan dia sebagai
apakah dia bisa sebagai wali kelas kah atau sebagai pimpinan kah itu menjadi bahan
pertimbangan juga yayasan dari nilai rapornya itu. Apakah dia layak menjadi
sebagai wali kelas kan dia dilihat semua disitu di rapornya.



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN GURU

Nama Narasumber : Andi Al-Mujahidilah Syah,
Jabatan : Guru & Wali Kelas
Hari, Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019
Tempat : Taman Lapangan Upacara

No. Pertanyaan
1. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi yang di lakukan oleh sekolah ini ?

Jadi kalau informasi tentang rekrutmen di sekolah saya dapat dari iparku yang
kebetulan akrab dengan kepala sekolah. Kemudian saya menyiapkan berkas
seperti ijazah, fotocopy KTP, surat lamaran bekerja, biodata, fotocopy Ijazah
dan sertifikat pendukung. Setelah itu berkasnya dibawa ke yayasan nanti
yayasan yang seleksi setelah lolos berkas kemudian dipanggil untuk tes mengaji
awalnya, setelah tes mengaji tunggu pengumuman sekitar satu minggu setelah
lolos dipanggil lagi untuk microteaching yang dipersiapkan itu RPP, silabus,
prota, prosem, itu yang disiapkan untuk microteaching mulai mengajaranya
sampai perangkat mengajarnya. Setelah itu menunggu lagi pengumuman
selanjutnya di panggil untuk wawancara. Yang mewawancara itu yayasan
bidang SDM sedangkan untuk microteaching yang tes pada saat itu kepala
sekolah sd dan wakakurikulum.

2.
Apakah ada persyaratan rekrutmen dan seleksi yang menurut bapak/ibu berbeda
dengan sekolah lain ?
Yang berbeda tentunya proses seleksinya berbeda kalau pengalaman di tempat
lain seperti mengajinya. Selain itu suasana lingkungan dan pergaulan antara
guru-guru sangat dibatasi jaraknya seperti guru ikhwan dan akhwat itu dipisah
untuk ruangannya. Selain itu untuk guru-gurunya ada kelompok pengajiannya di
dalam kajian membahas tentang kajian-kajian keislaman dan setiap 7 guru
dijadikan satu kelompok dan mempunyai satu murabbi (uztad) yang akan
memberikan pengajian rutin tiap pekan. Dan uztad tersebut ada yang dari luar
hanya masih berhubungan dengan yayasan amal sholeh yaitu orang itu tetap ada
hubungan sesama kader.

3.
Apakah sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk guru
sekolah ?
Kalau pelatihan itu biasa diadakan oleh yayasan seperti pelatihan perangkat
pembelajaran. Saya awal masuk, sebelum mengajar itu saya ikut pelatihan
pembelajaran selama 3 hari yang kerjasama oleh jaringan sekolah islam terpadu dari
pusat yang di inisiasi oleh sdit al-qalam kendari.

4.
Apakah bapak/ibu selalu mengikuti pelatihan dan pengembangan yang
diselenggarakan oleh sekolah ?
Saya sudah beberapakali mengikuti pelatihan di sekolah seperti itq (iqro tahfidz
qur’an) pelatihan itu sudah sempat sekitar sampai 3 kali saya ikuti. Pelatihannya itu
bagaimana cara mengajar itq ke murid. Yang mengajar di pelatihan tersebut berasal
dari unit sahabat qur’an. Kemudian juga baru-baru ada diterbitkan buku baru al-
qalam terkait metode menghafal yang sebelumnya memakai metode waqaf sekarang
sudah memakai buatan yayasan sendiri dan inilah yang sedang di sosialisasikan.
Kemudian ada juga kelompok tahsin dan itu beda dengan kelompok pengajian.
Kalau tahsin pelatihan terkait ilmu membaca al-qur’an yang dilakukan sekali satu
pekan oleh uztad dari unit sahabat qur’an.



5.
Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah mengikuti pelatihan dan
pengembangan tersebut ?
Sangat banyak, pertama tentang RPP terpadu jadi di sdit ini dia pakai RPP Terpadu
yang sebelumya saya belum pernah dapatkan dan setelah pelatihan itu saya
langsung paham tentang RPP terpadu dan pembelajaran terpadu.

6. Bagaimana evaluasi kinerja guru di SDIT ?
Kita ada rapat tiap pekan dan semua guru wajib untuk ikut rapat,rapat dilakukan
hari senin setiap murid-murid pulang dari sekolah sekitar jam 4. Disitu kita di
evaluasi kinerja guru dan ada penyampaian jika ada masalah dan sebagainya. Dan
di rapat tersebut ada absensi. Jika tidak rapat akan berpengaruh pada rapor dan
akhirnya pada tunjangan. Dan di sdit juga ada rapor khusus untuk guru, kan kalau
murid ada namanya buku penghubung itu kayak semacam rapor juga di pantau
kegiatannya anak-anak mulai pagi sampai tidur.

7. Apa saja unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi kinerja guru ?
Untuk guru-gurunya dia ada rapor isinya itu ada banyak tentang kehadiran guru,
tentang apakah memakai baju seragam, ada juga apakah terlambat atau tidak,
kemudian tentang apakah memakai perangkat pembelajaran apakah mengisi jurnal
pembelajaran. Juga ada tentang ibadahnya guru-guru 5 waktunya, kemudian puasa
sunnahnya kemudian sholat tahajudnya, baca al-qur’annya semua ada kemudian ada
juga tentang hubungan guru dengan orang tua apakah sering silaturahimm atau
tidak kemudian sering komunikasi ke orang tua siswa atau tidak kemudian juga
yang terakhir itu  tentang perhatian guru terhadap siswa apakah guru
memperhatikan ibadahnya siswa. Yang mengisi rapor tersebut dari individu guru
dengan jujur dan setiap bulan dikumpul sama kepala sekolah untuk di tanda tangan
di cek kemudian dibawa di yayasan untuk juga di tanda tangan yayasan sama ketua
bidang SDM. Dari situ juga dilihat apakah guru layak untuk kenaikan periodik, jadi
disini kalau sudah naik periodiknya berarti gajinya naik juga. Kalau rapornya bagus
itulah yang menentukan salah satu naiknya periodik.

8. Kapan evaluasi kinerja guru dilaksanakan ?
Setiap sekali dalam sebulan rapor guru di kumpulkan di yayasan.

9. Apa tindaklanjut setelah evaluasi kinerja guru dilakukan ?
Setelah di tandatangani oleh yayasan maka rapor tersebut dikembalikan ke
wakakurikulum untuk di kembalikan kembali pada masing-masing guru untuk
kembali diisi.

10. Apakah ada reward bagi guru yang berprestasi ? atau sebaliknya ?
Nah kalau untuk reward atau penghargaan itu ada, jadi waktu 17 agustus kita
adakan upacara bendera. Biasanya setelah kegiatan upacara ada penghargaan kita
ada penghargaan untuk guru-guru berprestasi atau teladan jadi diumumkan di acara
tersebut dan diadakan setahun sekali. Sedangkan kalau guru yang melanggara
banyak tidak hadirnya tentunya ada ganjaran seperti kenaikan gajinya tertunda atau
kenaikan periodiknya tertunda.



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN KEPALA SEKOLAH

Nama Narasumber : Darlin T., S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah SDIT Al-Qalam Kendari
Hari, Tanggal : Kamis, 18 September 2019
Tempat : Ruangan Kantor Kepala Sekolah

No. Pertanyaan
1. Pada tahapan seleksi manakah yang skala prioritas ?

Ada dua itu yang di utamakan, yang pertama itu mengajinya, yang kedua
microteachingnya. Kalau di pemberkesan kan minimal S1, karena sekarang itu
S1 semua toh. Tidak ada yang D2 dihapus semua D3 masih ada juga D3 tapi
kalau untuk pendidikan itu kayak sudah hilangmi semua untuk pendidikan.
Kalau mengaji itu standar dari yayasan (JSIT Pusat).

2. Berapa bobot nilai minimal untuk masing-masing tahapan seleksi ?
Itu rata-rata 80 itu, jika tidak memenuhi masing-masing bobot nilai rata-rata 80
maka dilihat yang dua itu microteachingnya dan mengajinya. Yang dua itu yang
difokuskan mengaji dan microteachingnya.

3. Pada tahap seleksi microteaching, apakah ada pengawas (quality controlnya) ?
Oh itu cuman dua itu yang mengetes, saya sebagai kepala sekolah dan wakil
kepala sekolah bidang kurikulum. Kalau mengajinya ada juga satu orang dari
unit sahabat qur’an. Kalau interview itu dari yayasan. Tapi untuk teknisnya itu
dua hanya mengaji dan microteaching yang utama.

4. Bagaimana supervisi di sdit al-qalam kendari ?
Supervisi itu kan ada dua disini, yang pertama supervisi internal sekolah toh.
Yang kedua supervisi dinas toh. Kalau supervisi internal sekolah itu kepala
sekolah yang supervisi kemudian ada kurikulum dan ada guru senior sesama
mereka mi toh. Kalau seandaianya kepala sekolah tidak mampu kan banyak
kelas ndak mungkin mau satu kali semua. Ah biasanya kepala sekolahmi yang
mengangkat toh guru senior yang dianggap mampu untuk supervisi teman-
teman yang lain itumi yang diutus untuk masuk ke kelas-kelas sehingga mereka
supervisi sesama guru-guru.terakhir supervisi terpadu dari dinas toh. Supervisi
dari dinas itu 1 kali 1 semester jadi dalam setahun itu hanya 2 kali. Tapi kalau
untuk supervisi pembinaan ah itu kadang kala 1 bulan.

5. Bagaimana proses pembelajaraan guru di sdit al-qalam kendari ?
Yang pertama guru itu dulu membuat perencanaan (membuat RPP), setelah itu
mereka laksanakan apa yang mereka rencanakan (mengajar).



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

Nama Narasumber : Najikathun N, S.Hum
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
Hari, Tanggal : Kamis, 17 September 2019
Tempat : Ruangan Kantor Wakil Kepala Sekolah

No. Pertanyaan
1. Pada tahapan seleksi manakah yang skala prioritas ?

Itu dari keempatnya itu mempunyai standar nilai, standar minimalnya itu adalah
75. Jadi keempat-empatnya itu harus nilai 75 kalau dibawah 75 yah tidak
diterima. Kalau dia lebih unggul tapi sudah diatas 75 itu nilai plusnya. Tapi
semua ada yang bagus tiba-tiba ada yang dibawah 75 itu juga tidak diterima.

2. Berapa bobot nilai minimal untuk masing-masing tahapan seleksi ?
Semua sama nilai minimalnya, sedangkan nilai rata-rata secara keseluruhan itu
dari yayasan sdm yang.

3. Pada tahapan-tahapan seleksi, apakah ada pengawas (quality controlnya) ?
Hanya kami yang ditugaskan pada seleksi. Saya dan kepala sekolah bertugas
pada tahapan microteaching, nanti saya yang akan laporkan berapa mereka
dapat nilai untuk calon guru baru pada tahapan microteaching. Kemudian ada
tim dari sahabat qur’an yang bertugas pada tahapan seleksi mengaji nanti juga
mereka yang melaporkan ke pihak yayasan.

3. Bagaimana Supervisi pada evaluasi pembelajaran guru
Selain ada supervisi administrasi dan dikelas, mereka juga ada supervisi sesama
guru namanya supervisi teman sejawat kami itu disini bentuknya itu KKG
(Kelompok Kerja Guru) saja. Mereka sama-sama belajar bersama. Biasanya
kami satu bulan sekali itu jadwalnya tapi biasanya kalau geser-geser itu paling
tidak lebih dari 3 bulan.

4.
Apakah rapor guru merupakan salah satu breakdown dari standar mutu evaluasi
dan penilaian JSIT atau tidak ?
Terkait rapor guru itu memang program khusus dari sini, asli buatan pimpinan
sekolah dan yayasan, tapi biasa ada yang studi banding disini jadi mereka
melihat ada kontrol kualitas guru jadi seperti itu mungkin mereka disana akan
mengikuti.



INSTRUMEN WAWANCARA & JAWABAN YAYASAN

Nama Narasumber : Wa Ode Hasriyanti, SE
Jabatan : Wakil Ketua Yayasan Bidang SDM
Hari, Tanggal : Kamis, 18 September 2019
Tempat : Ruangan Kantor Yayasan

No. Pertanyaan
1. Pada tahapan seleksi rekrutmen manakah yang skala prioritas ?

Semua diutamakan, tidak bisa karena semua disinikan syaratnya paling tidak
memenuhi beberapa point gitu supaya tidak susah kita menanganinya. Lebih
bagus orang belajar microteaching daripada belajar mengaji. Lebih susah itu
belajar mengajinya daripada belajar microteaching.

2. Berapa bobot nilai minimal untuk masing-masing pada tahapan seleksi ?
Itu paling tidak dilihat dari persen ketercukupan, minimal sekali dia itu 60 %
dari 100 %. Itu paling rendah ketercukupannya rata-ratanya.

3. Pada tahapan-tahapan seleksi, apakah ada pengawas (quality controlnya) ?
Iya hanya mereka masing-masing kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di
unit itu dan merekalah yang melaporkan ke yayasan. Nanti yayasan yang
memberikan kesimpulan. Kan pada tahapan-tahapannya itu seperti pemberkasan
dan interview itu dari yayasan yang bertugas, untuk microteaching itu dari
masing-masing unit nya kepala sekolah dan wakil-wakilnya. Sedangkan untuk
mengajinya itu dari unit sahabat qur’an.

3. Apa standar ke khasan di yayasan amal sholeh kendari ?
Kalau mengaji itu memang dari standar JSIT, kalau di standar mutu JSIT ke
khasannya itu kan salah satunya tidak mungkin dia mau ngajar mengaji anak-
anak tapi gurunya tidak tau. Kan semua guru disini harus ngajar ngaji anak-
anak.

4. Apakah rapor guru bagian dari standar evaluasi JSIT ?
Untuk rapor guru itu memang bukan buatan JSIT hanya dari rancangan asli
yayasan disini. Secara ini di JSIT tidak khusu untuk itu tapi masing-masing
sekolah itu mungkin menangkap maksud itu bahwa memang harus ada penilaian
bukan hanya siswa tapi juga gurunya.

5. Siapa pengawas pada saat proses pembelajaran guru ?
Itu masing-masing dari unitnya kalau sd berarti kepala sekolah dan wakilnya.
Yang mereka itu bertugas memastikan kalau guru itu siap masuk dan sebelum
masuk dikelas.

6. Bagaimana standar guru yang di tetapkan oleh yayasan ?
Kalau standar guru-guru nya itu sebenarnya dia umum yah tinggal kita tambah.
Pertama sarjana sesuai kompetensi dengan buktinya ijazah , yang kedua itu
masukmi di standar ke khasan kalau dari depdikbud cukup itu maksudnya dia
kompetensi yang kompetensi itu dilihat dari ijazahnya. Kalau dari JSIT yaitu
yang pertama dia harus bisa mengaji, bagi muslim maka dia harus untuk laki-
laki yah sholat  di masjid berjama’ah. Bagi muslimah dia harus menutup aurat
itusih.
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RIWAYAT HIDUP
(CURICULUM VITAE)

A. Data Pribadi

Nama : Sucipto
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 25 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Pelajar
Alamat : Desa Lamokula, Kec. Moramo Utara,

Kab. Konawe Selatan
Nomor Telepon : 0853-9820-8423
E-mail : chiptochange@gmail.com

B. Riwayat Hidup

SD/MI : SDN 1 Lamokula
SMP/MTS : MTS Pesri Kendari
SMA/MA : MAS Al-Khairaat Mekar Jaya
Perguruan Tinggi : IAIN Kendari

C. Data Orang Tua

Nama Ayah : A. Keong
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Nama Ibu : Nurnia
Pekerjaan : IRT

D. Pengalaman Organisasi dan Partisipasi Kegiatan

1. Ketua Bidang Media & Komunikasi PK IMM IAIN Kendari Periode 2016-
2017

2. Sekretaris PK IMM IAIN Kendari Periode 2017-2018
3. Ketua Bidang Media & Komunikasi PC IMM Kota Kendari Periode 2018-

2019
4. Wakil Sekretaris Jenderal HMPS MPI Periode 2017
5. Mahasiwa Magang dengan predikat “Baik Sekali” di PT. ANTAM Tbk.

UBPN Sultra Tahun 2018.
6. Mahasiswa Bidik Misi Angkatan 2015 yang tergabung dalam Forum

Mahasiswa Bidik Misi (FORMABI) IAIN Kendari
7. Salah satu penulis pada buku “Sejarah Penelitian Pendidikan, Hukum, dan



Ekonomi di Sulawesi Tenggara” penelitian Bidik Misi Angkatan 2015.
8. Salah satu penulis pada buku “Sosmed dan Masyarakat Pesisir” penelitian

Bidik Misi Angkatan 2015.
9. Crew & Broadcaster Radio Fajar IAIN Kendari Tahun 2016-2017
10. Finalis Campus Ambassador IAIN Kendari Tahun 2017
11. Ketua Panitia Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Ruang Lingkup

Penelitian Ilmu Manajemen) Tahun 2017
12. Master of Ceremony pada kegiatan Pelantikan Pimpinan Cabang Ikatan

Mahasiswa Muhammadiyah Kota Kendari Periode 2017-2018
13. Master of Ceremony pada kegiatan Pelantikan dan Halal Bihalal Dewan

Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Tenggara
Periode 2018-2020

Kendari, 23 September 2019
Penulis

Sucipto
NIM. 15010103005
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