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1. Profil SD IT Al Qalam Kendari

Nama Satuan : SDS ISLAM TERPADU AL-QALAM

NPSN : 40404590

Bentuk Pendidikan : SD

Status Sekolah : Swasta

Status Kepemilikan : Yayasan

SK Izin Operasional : 280 Tahun 2009

Tanggal SK : 2009-03-04

Alamat : Jl. Pemancara RRI  No. 8

Desa/Kelurahan : Wundudopi

Kecamatan : Baruga

Kabupaten/Kota : Kota Kendari

Provinsi : Sulawesi Tenggara

RT/RW : 6/3

Nama Dusun : Null

Kode Pos : 93117

Lintang/Bujur : -4.0153230/122.5037230

Layanan Kab. Khusus : Tidak Ada
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SK Pendirian : 016/YAS/IV/2008 M

Tanggal SK : 2008-01-07

Rekening BOS : 3412-01-035136-53-3

Nama Bank : BRI

Nama KCP/Unit : null

Atas Nama : SD ISLAM TERPADU AL-QALAM

MBS : Ya

Tanah Milik : 6083m

Tanah Bukan Milik : Om

Nomor Telepon : 0401-3193688

Nomor Fax : null

Email : alqalam@gmail.com

Website : null

2. Sarana dan Prasarana

a. Sarana

Adapun sarana dalam hal ini adalah gedung, ruang kelas, kipas angin

disetiap ruangan, peralatan atau perlengkapan, dan lainnya yang menunjang dalam

proses pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD IT Al Qalam

Kendari.
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b. Prasarana

Prasarana yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah

penunjangan pendidikan di SDIT Al-Qalam Kendari . Dalam hal ini, SD IT Al

Qalam Kendari memiliki beberapa bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar sarana dan Prasaran

No Jenis Prasarana Nama Panjang (m)

1. Laboratorium IPA Ruang Laboratorium 3.0

2. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas V Ubaidah 7.0

3. Ruang Guru Ruang Dewan Guru Sementara 7.0

4. Ruang Olahraga Ruang Olahraga 8.0

5. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas I Asiyah 8.0

6. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas II Bilal 8.0

7. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas II Mus’ab 8.0

8. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas III Saad 8.0

9. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas III Khuzaifah 8.0

10. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas IV Kholid 7.0

11 Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas IV Abdurrahman 8.0

12. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas V Ali 7.0

13. Ruang Kepala Sekolah Ruang Kantor Sementara 7.0

14. Ruang Perpustakaan Ruang Perpustakaan 8.0

15. Gudang Gudang 6.0

16. Kamar Mandi/WC
Siswa Laki-laki

Kamar Mandi/WC Siswa Laki-
laki

2.0
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17. Kamar Mandi/WC
Siswa Perempuan

Kamar Mandi/WC Siswa
Perempuan

2.0

18. Kamar Mandi/WC Guru
Laki-Laki

Kamar Mandi/WC Guru Laki-
Laki

4.0

19. Kamar Mandi/WC Guru
Perempuan

Kamar Mandi/WC Guru
Perempuan

4.0

20. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas I Maryam 8.0

21. Ruang Ibadah Masjid 11.0

22. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas VI Abu Bakar 7.0

23. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas VI Umar 7.0

24. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas I Khadijah 8.0

25. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas II Hamzah 8.0

26. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas III Muadz 8.0

27. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas I Fatimah 8.0

28. Ruang UKS Ruang UKS 3.0

29. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas II Zaid 8.0

30. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas V Utsman 8.0

31. Ruang Teori/Kelas Ruang Kelas IV Uways 8.0
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RENCANA STRATEGI SD IT AL QALAM KENDARI

TAHUN PELAJARAN 2017-2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 alinea keempat bahwa tujuan negara adalah : melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial. Untuk menjabarkan maksud di atas, khususnya dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, maka telah disusun Undang-Undang nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pedoman pelaksanaan

pendidikan, termasuk pendidikan dasar.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara pesat serta perubahan

yang komplek dalam seluruh kehidupan masyarakat, maka timbul berbagai

permasalahan hidup manusia. Keadaan ini menuntut kemampuan dan kemauan

manusia untuk bekerja lebih baik serta efektif dan efisien sehingga setiap

permasalahan dapat dipecahkan bersama.

Dalam penyelenggaraan pendidikan pada SD IT Al Qalam Kendari

mengalami perkembangan yang sangat pesat dari berbagai bidang khususnya

bidang kesenian, namun masih terdapat beberapa kendala dalam hal : kualitas

SDM, kemampuan pengelolaan, sarana prasarana, partisipasi masyarakat, dan

kualitas pembelajaran sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dan perlu
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adanya upaya untuk mengantisipasinya melalui upaya peningkatan kinerja semua

pihak terkait dengan menggunakan program yang berkualitas dan tepat guna.

Oleh karena itu, untuk meminimalkan dampak berbagai masalah yang ada

dan untuk menggapai apa yang menjadi tujuan pendidikan, maka sangat

diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sekolah sebagai pedoman

penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan kebijakan operasional di sekolah

SD IT Al Qalam Kendari.

B. Tujuan

Rencana Strategi ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, dan strategi sekolah.

2. Mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah.

3. Menyusun strategi yang tepat untuk merealisasikan visi dan misi sekolah.

4. Menetapkan tahapan pelaksanaan kegiatan (program) dari setiap strategi.

5. Menghimpun dukungan dan kontribusi dari pihak terkait.

6. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam melalui program

yang nyata baik jangka pendek maupun jangka panjang.
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BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, VISI DAN MISI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional BAB XI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal

39 dinyatakan bahwa :

1. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,

pengembangan pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses

pendidikan pada satuan pendidikan.

2. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran menilai hasil

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi para pendidik.

3. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna. Menyenangkan, kreatif,

dinamis, dan dialogis.

4. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu

pendidikan.

5. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan

sesuai dengan kepercayaan yang diberikannya kepadanya.

B. Visi SD IT Al Qalam Kendari

“Terwujudnya Sekolah yang menyiapkan peserta didik memiliki kecakapan

akademik dalam bidang IPTEK dan IMTAQ, serta aktif dalam pelestarian,

pemanfaatan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup”
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C. Misi SDIT Al-Qalam Kendari

1. Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan

(PAKEM) yang sesuai Kurikulum Pendidikan Nasional yang berlandaskan

nilai-nilai universal.

2. Membiasakan warga sekolah menjaga ibadah, sikap, tutur kata,

kedisiplinan, kebersihan dan hubungan sesame warga sekolah.

3. Mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan pembelajaran,

ekstrakurikuler, praktikum, kunjungan pendidikan dan lomba-lomba.

4. Mewujudkan sekolah adiwiyata.

5. Memberdayakan seluruh potensi sekolah termaksuk warga masyarakat

dalam mendukung program pendidikan.

6. Membudayakan warga sekolah dalam melestarikan, memanfaatkan dan

mencegah kerusakan lingkungan hidup.

D. Tujuan Pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari

Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah

1. Membentuk peserta didik yang cerdas, kreatif dan memiliki moral

berlandaskan nilai-nilai universal.

2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa ta’ala.

3. Meningkatkan potensi, kedisiplinan dan kepedulian sosial yang menjadi

bagian dari pendidikan budaya daerah dan karakter bangsa dalam kegiatan

pramuka, olah raga, kesenian dan budaya.
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4. Menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan aman dari pencemaran serta

melestarikan dan memanfaatkannya.

E. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari

Selain mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan di SD IT Al Qalam

Kendari, penyelenggaraan pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari juga mengacu

pada prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termuat dalam Permendiknas

nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskrinatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,

nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan

sistem terbuka dan multi makna.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan teladan, membangun

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses

pembelajaran.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen

masyarakat melalui peran serta dalam penyelanggaraan dan pengendalian mutu

layanan pendidikan.
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BAB III

STRATEGI DAN PENDEKATAN

SD IT Al Qalam Kendari merupakan salah satu institusi pendidikan dasar

pada kawasan kota Kendari yang diapit dua wilayah kecamatan besar yakni

kecamatan Wua-Wua dan kecamatan Ranomeeto, namun secara yuridis sekolah

ini yang beralamat pada Jl. Asrama Haji Lepo-Lepo No.8 termasuk dalam wilayah

kecamatan Baruga.

SD IT Al Qalam Kendari adalah sekolah yang telah melaksanakan beberapa

langkah untuk meniti kemajuannya. Dalam meniti langkah tersebut ada beberapa

faktor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

A. Faktor Internal

Faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemah SD IT Al Qalam

Kendari adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan

a. Komitmen warga sekolah berkemauan untuk maju.

Adapun yang membuktikan kemauan tersebut adalah:

1) Adanya presentase absensi yang cenderung kecil bahkan dapat mencapai

0% baik absensi murid maupun guru.

2) Tidak adanya tugas yang tertunda atau tidak terselesaikan dengan baik,

semua tugas dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab

b. Kreativitas siswa relatif tinggi.

Hal ini nampak dari banyaknya hasil karya siswa maupun kumpulan tugas

yang terseleksi di antaranya:
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1) Banyak hasil-hasil keterampilan dari pemanfaatan barang bekas yang

tersimpan dalam ruang khusus untuk keterampilan.

2) Pertamanan, misalnya: pembuatan taman sekolah, pembuatan rumah

hijau, penambahan tanaman pot, pembuatan toga, kolam ikan dangan

ukuran yang disesuaikan dengan kondisi luas halaman sekolah, biopori,

dan komposter.

c. Cukup banyak prestasi yang diraih oleh siswa.

d. Lokasi sekolah sangat strategis.

Sekolah ini sangat strategis karena letak sekolah ini berada di pusat kota

Kendari, berada di tengah pemukiman penduduk kecamatan Baruga dan

merupakan jalur angkutan umum. Masyarakat dari manapun sangat mudah

mencari kendaraan ke sekolah kami.

e. Sarana gedung sekolah relatif masih baik.

f. Lingkungan sekolah kondusif, nyaman, dan mudah dijangkau oleh semua

pihak.

g. SDM tenaga mengajar cukup berkualitas yang berijazah S1 berjumlah 20,

DII berjumlah 8 orang, dan DIII berjumlah 1 orang, serta SPG berjumlah 1

orang.

h. Input siswa cukup berkualitas mereka datang dari kebanyakan lulusan

Taman Kanak-Kanak.

2. Kelemahan

a. Sarana dan prasarana kurang memadai dan perlu penambahan serta

pembangunan ruangan belajar.
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b. Dana operasional sekolah kurang mencukupi.

c. Masih kekurangan guru olah raga.

d. Masih kekurangan guru Seni dan keterampilan yang berkompeten

dibidangnya.

e. Tenaga kependidikan yang berstatus PNS belum ada.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang

a. Ada kemungkinan berkembang pesat karena jumlah siswa terus meningkat

dari tahun ke tahun.

b. Sebagai salah satu sekolah dasar yang berbasis keislaman.

c. Peran aktif Komite sekolah cukup maksimal.

d. Bantuan dari pemerintah.

e. Kepercayaan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini.

2. Tantangan

a. Banyak pilihan sekolah Negeri yang lain.

b. Masuknya budaya asing dan teknologi yang negatif.

c. Kurangnya penunjang pendidikan.
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C. Isu Strategis

Isu strategis yang merupakan kesulitan atau masalah yang harus diantisipasi

dan berpengaruh terhadap fungsi dan kinerja sekolah antara lain:

1.Digulirkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2.Diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah.

3.Penerapan Standar Nasional Pendidikan.

4.Penerapan kriteria kelulusan UN dan UAS.

5.Adanya komite sekolah sebagai mitra kerja sekolah.

6.Kemandirian sekolah di era otonomi daerah.

7.Era globalisasi dan perdagangan bebas.

D. Analisis Swot

1. Kekuatan

a. Komitmen warga sekolah berkemauan untuk maju.

b. Kreativitas siswa relatif tinggi.

c. Sarana gedung sekolah relatif masih baik.

d. Lingkungan sekolah kondusif.

e. Input siswa cukup berkualitas.

f. Memiliki guru yang kompeten dan bertanggung jawab

2. Kelemahan

a. Sarana prasarana kurang.

b. Sumber dana relatif rendah.
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c. Dana operasional sekolah kurang.

d. Kurangnya kesejahteraan guru pegawai.

3. Peluang

a. Jumlah siswa terus meningkat.

b. Peran aktif komite sekolah cukup maksimal.

c. Bantuan dari pemerintah.

d. Bantuan swadaya masyarakat.

e. Sebagai salah satu sekolah islam yang berada di lingkup kota kendari

4. Strategi Kekuatan & Peluang

a. Pola PSB yang selektif.

b. Menyusun program pengembangan diri.

c. Melakukan pemeliharaan secara rutin.

d. Mengintensifkan program 7K.

e. Melakukan pendekatan yang intensif kepada orang tua siswa sehingga

partisipasi orang tua siswa sangat baik.

5. Strategi Kelemahan dan Peluang

a. Mengajukan permohonan penambahan sarana dan prasarana.

b. Menggalang dukungan dana dari orang tua siswa.

c. Meningkatkan kerja sama dengan komite sekolah.

6. Tantangan

a. Banyak pilihan sekolah bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekolah

tersebut.
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7. Strategi Kekuatan & Tantangan

a. Membangun pemahaman dengan masyarakat tentang pentingnya

pendidikan.

b. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

c. Mengadakan kegiatan rohani.

d. Mengadakan sarana dan prasarana sekolah.

8. Strategi Kelemahan dan Tantangan

a. Memaksimalkan sarana yang ada.

b. Menyusun proposal penggalian dana.

c. Menggalang dana dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
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3. Data Guru dan Pegawai

Guru dan pegawai yang dimiliki SD IT Al Qalam Kendari telah mampu

memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan

lembaga. Keadaan guru di SD IT Al Qalam Kendari sebanyak 58 orang.

Tabel 4.2 data tenaga pendidik dan kependidikan

No. Nama Guru Dan Pegawai Jabatan

1. Darlin T, S.Pd. Kepala Sekolah
2. Najikhatun Nasriyah, S.Hum. Wak. Kurikulum
3. Abd. Rajab, S.S. Wak. Kesiswaan
4. Sukrin, S,Pd.I. Wak. Sapras
5. Nur Fitri, S.Si. Guru ITQ
6. Epita Hestirosihan, S.Si. Bendahara
7. Rabasyah, S.Pd.I. Guru Kelas I
8. Muliawan Haniu, S.Pd. Guru Kelas I
9. Yesi Wahyu Ningsi, S.Pd. Guru Kelas I
10. Sarwia, S.Pd. Guru Kelas I
11. Sartika Rizkianti, S.Pd. Guru Kelas I
12. Hermawati, S.Pd. Guru Kelas I
13. Ita Trisna Wati, S.Pd. Guru Kelas I
14. Mira Jayanti, S.H. Guru Kelas I
15. Rafina, S.Pd. Guru Kelas II
16. Hasriani, S.Pd. Guru Kelas II
17. Ismayani T, S.Sos.I. Guru Kelas II
18. Siti Mahmuda, S.Pd. Guru Kelas II
19. Isra Jumiati, S.Pd. Guru Kelas II
20. Fitri Sauki, S.Pd. Guru Kelas II
21. Hawaera, S.Pd. Guru Kelas III
22. Muh. Ali Isbar, S.Pd. Guru Kelas III
23. Riska Sagfitri, S.Pd. Guru Kelas III
24. Fitriani, S.Pd.I. Guru Kelas III
25. Lasaruddin, S.Pd. Guru Kelas III
26. Lubis, S.Pd. Guru Kelas III
27. Nurlianti Silondae, S.Pd. Guru Kelas IV
28. Nining Kurnia, S.Pd. Guru Kelas IV
29. WD. Likmar, S,Pd. Guru Kelas IV
30. Saniati, S.Pd. Guru Kelas IV
31. Yuli Yuslika, S.Pd. Guru Kelas IV
32. Monica Firman, S.Pd. Guru Kelas V
33. Tetti Suhartin, S.Pd. Guru Kelas V
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34. WD. Etin Saini, S.Pd. Guru Kelas VI
35. LD. Mardin Y, S.Pd. Guru Kelas VI
36. Ramlia, S.Pd.I. Guru PAI
37. Lahalidu, S.Pd.I. Guru PAI
38. Syarif H, S.Pd.I. Guru B. Arab
39. Andi Al-Mujahidillah Syah, S.Pd. Guru B. Arab
40. Muh Firdaus A, S.Sy. Guru B. Arab
41. Martono, S,Pd. Guru B. Inggris
42. Sudniman, S.Pd. Guru B. Inggris
43. Sukrin, S.Pd., M.Pd. Guru PJOK
44. Jumania, A.Ma.,Pd.Or Guru PJOK
45. Ld. Ahmad Yunus, S.Pd. Guru PJOK
46. Sabarudin Jasru, S.Pd. Guru ITQ
47. Aftar, S.Pd. Guru ITQ
48. Muh. Nur Adnan, S.Sos. Guru ITQ
49. LM. Ramadhan Utomo, A.Ma Guru ITQ
50. Hijria Mustafa, S.S. Guru ITQ
51. Arta Rini Oktavianti, S.Si. Guru ITQ
52. Saniati, S.Pd. Guru ITQ
53. Suriana, S.Ma. Guru
55. Tamaniyati, S.Pd. Guru Kelas V
56. Lafari, S.Pd. Guru Kelas V
57. Rina, S.Si. Staf
58. Cicintan Permata Sari, S.Si. Staf

58
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1. Data Siswa

Keadaan siswa di SD IT Al Qalam Kendari memiliki 19 kelas yang mana

setiap kelas terbagi menjadi beberapa kelas dan setiap ruang kelas menggunakan

nama-nama sahabat Nabi SAW.

Tabel 5.1 Jumlah dan nama ruang kelas

No Nama Kelas Jumlah Siswa

1 Kelas 1 asiyah 29

2 Kelas 1 maryam 27

3 Kelas 1 khadijah 28

4 Kelas 1 fatimah 28

5 Kelas 2 zaid 30

6 Kelas 2 hamzah 29

7 Kelas 2 mus’ab 29

8 Kelas 2 bilal 28

9 Kelas 3 muadz 32

10 Kelas 3 mudzaifah 32

11 Kelas 3 saad 32

12 Kelas 4 abdurahaman 35

13 Kelas 4 kholid 31

14 Kelas 4 uways 28

15 Kelas 5 ali 32

16 Kelas 5 utsman 32
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17 Kelas 5 abu 31

18 Kelas 6 abu bakar 36

19 Kelas 6 umar 37

Jumlah 587
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Gambar 3.2 Jadwal Piket Guru SD IT Al Qalam Kendari

1. Sukrin, S,Pd.I.

2. Nur Fitri, S.Si.

3. Epita Hestirosihan, S.Si.

4. Rabasyah, S.Pd.I.

5. Muliawan Haniu, S.Pd.

6. Yesi Wahyu Ningsi, S.Pd.

7. Sarwia, S.Pd.

8. Sartika Rizkianti, S.Pd.

1. Sudniman, S.Pd.

2.Aftar, S.Pd.

3.Hijria Mustafa, S.S.

4. Saniati, S.Pd.

5. Suriana, S.Ma.

6. Tamaniyati, S.Pd.

7. Lafari, S.Pd.

8. Rina, S.Si.

9. Lubis S.Pd

1. Fitri Sauki, S.Pd.

2.Hawaera, S.Pd.

3.Muh. Ali Isbar, S.Pd.

4. Riska Sagfitri, S.Pd.

5. Fitriani, S.Pd.I.

6. Lasaruddin, S.Pd.

7. Lubis, S.Pd.

8.Nining Kurnia, S.Pd.

9.WD. Likmar, S.Pd.

10. Saniati, S.Pd.

1.Yuli Yuslika, S.Pd.

2.Monica Firman, S.Pd.

3. Tetti Suhartin, S.Pd.

4. Ramlia, S.Pd.I.

5. Lahalidu, S.Pd.I.

6. Syarif H, S.Pd.I.

7.Martono, S.Pd.

1. Hermawati, S.Pd.

2. Ita Trisna Wati, S.Pd.

3. Mira Jayanti, S.H.

4. Rafina, S.Pd.

5. Hasriani, S.Pd.

6. Ismayani T, S.Sos.I

7. Siti Mahmuda, S.Pd.

8. Isra Jumiati, S.Pd.

Senin

Kamis

Rabu Jumat

Selasa
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INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Narasumber    : Darlin T, S.Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah SDIT Al Qalam Kendari

Hari, Tanggal : Kamis, 31 Januari 2019

1. Bagaimana tahapan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan di SDIT

Al Qalam Kendari?

Untuk tahapan rekrutmen guru ada beberapa tahapan yang pertama adalah

tahap pengumuman tentang penerimaan guru, setelah pengumuman maka adanya

pemberkasan, setelah pemberkasan ada namanya seleksi tes ada beberapa jenis tes

yang pertama tes wawancara yang kedua tes microteaching yang ke tiga tes

tilawah itu saja.

2. Adakah strategi yang ditetapkan sehingga guru-guru termotivasi dalam

mengajar?

Yang pertama itu adalah ada tahapan tatatertib artinya sebuah lembaga itu

harus ada tatatertibnya, atau aturan sehingga dengan aturan itu guru-guru diikat

dengan aturan, kemudian yang kedua adalah setelah itu maka meningkatkan

kualitas guru itu dengan penuh latihan sehingga dengan penuh latihan, sehingga

mereka punya ilmu sehingga dipadukan, yang pertama itu mereka terikat dengan

aturan yang kedua dengan seringnya latihan maka harapannya mereka ada bekal,

artinya bisa berkualitas untuk mengajarnya.
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3. Pelatihan-pelatihan seperti apa saja yang dilakukan di SD IT Al Qalam

Kendari?

Pelatihannya itu pelatihan guru yang pertama pelatihan cara mengajar yang

baik, pelatihan bagaimana membuat perencanaan mengajar itu dengan baik. Yang

pertama diperencanaannya cara membuat perencanaan seperti apa tahapan-

tahapannya setelah itu bagaimana cara mengajar itu dengan menggunakan

perencanaan RPP rancangan pelaksanaan pembelajaran, setelah itu bagaimana

supaya dalam kelas itu bisa tertip kemudian anak-anak yang kita ajar itu bisa

memahami apa yang kita ajar itu yang dilakukan.

4. Apa maksud dari buku penghubung siswa yang ada di SD IT Al Qalam

Kendari?

Buku penghubung adalah kontrol sekolah  terhadap siswa yang aktivitasnya

di rumah sehingga walaupun tidak ada guru yang melihat disitu tetapi ada buku

penghubung yang bisa jadi apapun yang dilakukan di rumah diisi dalam buku

penghubung. Untuk kebiasaan karakternya karena kalau anak-anak SD ini adalah

pembiasaan karakternya kebiasaan yang baik itu diisi dan dievaluasi oleh wali

kelasnya masing-masing.

5. Bagaimana proses pembelajaran di SD IT Al Qalam Kendari?

Proses pembelajarannya seperti biasa seperti sekolah-sekolah biasa, akan

tetapi bagaimana proses pembelajaran dapat menyenangkan yaitu adalah

bagaimana guru itu bisa mendesain proses pembelajaran di kelas, makanya

dengan latihan-latihan guru itu bisa mendesain proses pembelajaran di kelas
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supaya lebih menyenangkan. Proses pembelajaran itu seperti biasa hanya yang

membedakan proses mendesainnya, kalau seandainya guru itu bisa bagus

mendesainnya maka akan lebih baik untuk proses pembelajarannya.

6. Bagaimana sejarah SD IT Al Qalam Kendari?

Sekolah ini dibanagun tahun 2008 kemudian ini kan yayasan, namanya

yayasan itu ada pendiri yayasan, pendiri yayasan itu mendirikan yayasan ini

dengan tujuan supaya anaka-anak itu ilmu islamnya itu bisa melakat  pada anak-

anak. Kemudian dengan hafalan dua juz itu dengan adanya sekolah ini anak-anak

sudah bisa menghafal sehingga itu sejarah untuk membuatnya. Sekolah ini

kemudian yang biasannya kalau di sekolah biasa itukan mereka hanya belajar,

disini tidak ditekankan dengan sholatnya, sholat itu tiga waktu kemudian di

sekolah juga jarang mengaji di sini diharuskan mengaji setiap hari, kemudian di

sekolah biasa mungkin tidak ada target menghafal mungkin ada tapi sedikit tapi

kalu disini itu targetnya dua juz. Sehingga itu niat pertama dibangunnya sekolah

ini sehingga namanya sekolah Islam Terpadu memadukan itu kurikulum diknas

kurikulum nasional seperti sekolah umum dipadukan dengan sekolah yang nuansa

islam kurikulumnya, yang Islam itu seperti pembelajaran Bahasa Arab mengaji

sholat kemudian menghafal Al-Quran pembelajaran tahfiz namanya.

7. Bagaimana perumusan visi, misi dan tujuan di SD IT Al Qalam Kendari?

Yang merumuskan seluruh stakeholder yang ada yang pertama kepala

sekolah, kemudian guru, orang tua siswa juga, disini karena yayasan maka

yayasan juga ikut terlibat disitu, kemudian untuk perumusannya disesuaikan
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dengan itu capaian-capaian yayasan apa maksudnya ini apa yang mau dicapai oleh

yayasan, karena sekolah ini dibawah naungan yayasan apa yang mereka mau

capai, apa yang mau ditawarkan masyarakat itu yang mereka jadikan rumusan.

Contohnya yang ingin dibutuhkan masyarakat itu adalah tentang pendidikan

akhlak, karakter maka itu yang akan dirumuskan di visi misinya, itu yang

kemudian apakah tentang pendidikan yang lebih bagus, yang lebih bermutu

disitulah dirancang semua, disitu kepala sekolah, yayasan, guru dengan orang tua

siswa.

8. Apa pentingnya visi, misi dan tujuan di SD IT Al Qalam Kendari?

Yang pertama visi misi adalah  target yang mau dicapai disitu, visi misi itu

apa yang mau ditargetkan. Kalau tanpa visi misi itu tidak ada target untuk sekolah

itu sehingga yang pertama membuat sebuah perencanaan target itu dengan adanya

target itu visi misi target itu dengan adanya itu maka semua sekolah kita ini

arahnya kedepannya itu untuk mencapai visi misi yang mau dibuat itu.

9. Bagaimana sekolah dalam menganalisis faktor internal dan eksternal  dalam

mengembangkan mutu pendidikan?

Dengan analisis itu untuk  internal sejauh mana itu kelebihan dan

kekurangan dalam internal itu kalau ada kekurangan itu yang dianalisis supaya

mutu sekolah itu akan dikembangkan lagi, kalau seandainya internal sekolah.

Internal sekolah itu guru, kalu seandainya itu mutunya itu masih kurang,

pendidikannya guru itu masih kurang pendidikannya sudah sarjana atau belum  itu

yang akan dianalisis dulu.
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10. Siapa saja yang terlibat dalam menganalisis faktor internal dan eksternal ?

Pimpinan sekolah, kepala sekolah kemudian yayasan kemudian wakil-wakil

kepala sekolah itu merumuskan semua itu rapat internal tahunan itu dilihat mana

yang bagus dengan memberikan masukan.

11. Bagaimana perumusan jangka, pendek, menengah dan panjang di SD IT Al

Qalam Kendari?

Perumusan jangka pendek, menengah dan panjang itu. Jangka pendek itu

dalam satu tahun, jangka menengah itu lebih dari satu tahun sedangkan jangka

panjang itu lebih lima tahun. Yang pertam itu jangka pendek yang kita buat itu

dalam satu tahun, kumpulan semua guru-guru itu akan membuat sebuah program

dalam satu tahun. Program-program sekolah apa yang akan dicapai, program itu

yang pertama itu apakah lulusan USBN lulusan kelas enam bagaimana supaya

mendapatkan nilai yang bagus itu bagaimana  membuat rancangan itu. Kemudian

untuk jangka menengah itu bagaimana dalam ini supaya dalam akan berjalan

setiap tahun ini yang akan menjadi lulusan terbaik hafalannya juga tetap terjaga

selama dua tahun dua juz, itu akan terjaga terus hafalannya itu jangka pendek.

kemudian jangka menengah itu program-program lebih satu tahun yang pertama

itu adalah tentang pendidikan guru, dua tahun kedepan, tiga tahun kedepan itu

semua guru di SD IT Al Qalam Kendari sudah S1 semua, kemudian kami

berharap dua tahun kedepan tiga tahun kedepan itu harapannya 100 persen  atau

tidak 99 persen itu target capaian visi misi bisa tercapai semua apakah lulusannya.

Begitu juga jangka panjang, jangka panjang itukan sekitar lima tahun harapannya
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visi misi kadang kala  lima tahun itu akan dirubah harapannya visi misi lima tahun

itu, itu yang akan kami buat bisa tercapai termasuk apakah akreditas  A yang bisa

kami capai lagi, cara merancangnya itu semua guru, yayasan, stakeholder yang

ada semua itu baik orang tua siswa pun juga itu.

12. Bagaimana cara memonitor seluruh hasil dari perencanaan dan pelaksanaan

manajemen strategi?

Untuk memonitor apakah sudah tercapai atau belum semua  itu ada rapat

tahunan yang perta sekolah disini itu ada rapat mingguan setelah rapat mingguan

ada rapat bulanan, setelah rapat bulanan ada rapat tahunan. Dirapat setiap

mingguan itu setiap program-program yang kami buat itu dievaluasi pertama itu

merancang program setelah itu akan dilaksanakan setelah  itu rapat-rapat

mingguan itu ini yang akan dikerjakan setelah itu dievaaluasi mingguannya,

bulanan pun juga seperti itu apakah satu bulan ini yang dirancang ini sudah

tercapai atau belum, itu dimonitor setelah itu rapat tahunan itu rapat penutupan

semua apakah dalam program satu tahun ini terlaksana semua atau belum, kalau

seandainya sudah terlaksana semua maka akan dievaluasi lagi dimonitor lagi

apakah terlaksana ini maksimal atau membawa hasil yang baik tidak, kalaupun

sudah terlaksana  akan dilihat bobotnya apakah maksimal pekerjaannya ini

program ini maksimal atau tidak atau ada kekurangannya kalau ada

kekurangannya itulah yang akan dibuat lagi tahun depan lagi.
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13. Bagaimana cara mengukur kinerja individu di SD IT Al Qalam Kendari?

Karena dalam satu program itu ada yang koordinator-koordinatornya kalau

seandainya itu dalam suatu program tidak tercapai atau sudah dilaksanakan tapi

kurang tercapai maka dicek disitu, apa faktornya apa karena faktor individunya

mungkin kemampuan ilmunya hanya samapai disitu saja, mungkin belum sarjana

maka itu di sekolahkan, karena faktor individunya mungkin sakit-sakit maka itu

akan diberikan solusinya apakah diberikan obat atau diistirahatkan dulu, kalau

faktor individunya faktor keluarga mungkin karena dia belum menikah atau sudah

menikah mungkin faktor keluarga entah itu suaminya atau istrinya itu akan

dianalisis semua, kalau seandainya kami sudah dapat kekurangan individunya

maka tinggal dicari bagaimana cara mengatasi itu semua.

14. Apakah sekolah sering melakukan studi banding?

Menganalisis apa kekurangan di sekolah ini kalau kelemahannya cara

menagajarnya kurang bagus maka itu lah yang menjadi catatan studi banding di

luar, kemudian apakah studi bandingnya bagaimana memanajemen kelas yang

baik itu, supaya manajemen di kelas tertip mengajarnya atau bagaimana

menggunakan media-media dalam kelas. itulah yang menjadi bahan studi banding

untuk di luar yang pertama itu untuk studi banding itu harus ada jelas disini apa

yang akan di studi bandingkan di luar. Apakah kekurangan di sekolah ini ada di

sekolah lain, kalau di sekolah lain itu ada cara untuk mengatasi kekurangan di

sekolah sini maka itu yang akan digali ilmunya, cara memanajemen kelas cara

mengatur siswa bagaimana cara suapaya siswa banyak mendaftar disni. Setelah
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kami mendapatkan semu disana maka kami bawa kembalikan lagi disini sehingga

apa yang kami dapat dari studi banding kami terapkan disini.
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INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Narasumber    : Najikhatun Nasriyah, S.Hum.

Jabatan : Wakil kepala sekolah bidang kurikulum

Hari, Tanggal : Rabu, 10 April 2019

1. Apa yang menjadi target SD IT Al Qalam Kendari?

Namanya sebuah target ada yang yes dan ada yang no ada yang tersaring

dengan baik  maka harapannya mau 100 persen tuntas. Kita harus kerja maksimal

ini kan jangka waktu untuk menuntaskan dua juz kan panjang enam tahun disini

itu kami optimis dengan waktu enam tahun bisa menyelesaikan, ini program baru

1-2 tahun berjalan. Ini masuk tahun ke dua sudah didapat beberapa data yang

memuaskan itu terus kita pantau walaupun masih program baru program itu tanpa

perhitungan kami perhitungkan kira-kira bisa tidak dua juz ini kita tawarkan

kepada orang tua, kita mampu menggaransikan jangan hanya omong saja tanpa

ada tahap-tahap atau langkah-langkah.

2. Apakah dalam pengambilan keputusan kepala sekolah melibatkan tenaga

pendidik dan kependidikan?

Secara organisasi itu biasanya diagreditasi atau pun disupervisi itu sudah

ada standar yang ada hal-hal atau strukturnya di sekolah, suatu saat ditemukan

disini ada wakil kepal sekolah dari pihak dinas itu mempertanyakan tidak ada

wakil kepala sekolah tingkat SD adanya itu di SMP dan SMA kenapa, kemudian

kami memberikan argumen bahwa sekolah ini isinya itu cukup besar dan banyak
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kalau dikelola satu pimpinan saja rasanya membutuhkan tenaga yang ekstra, maka

kami disini diberi tugas yang memang dipilah-pilah dalam rangka untuk

mensukseskan tugas dari kepala sekolah. Karena disini besar dan banyak isinya

masing-masing sub yang menjadi tugas kepala sekolah itu dibagi, termasuk saya

dikurikulum itu bagaimana fokus untuk terus memantau dan  juga hal-hal supaya

kurikulumnya bisa berjalan, kemudian bagian kesiswaan, sarana dan prasarana

dan yang lainnya dari situ kepala sekolah salah satu tugasnya adalah bukan berarti

ketika tugas itu dialihkan kepada wakil-wakilnya beliau berlepas diri. Inilah

fungsi kontrol dan manajemennya setiap bulan sekali atau sesuai dengan

kebutuhannya kami mengadakan konsolidasi guru melihat sebatas mana

pelaksanaan dari tugas-tugas guru seperti ini, kami dibutuhkan kepala sekolah

kami dipanggil semua wakil-wakilnya untuk membahas, demikian juga dengan

guru-guru ada juga rapat khusus setiap pekan jadi tingkatannya itu kalau bahasa

kami itu sirkelnya lingkarannya itu bertingkat-tingkat ada sirkel pimpinaan itu

kepala sekolah bersama wakil-wakilnya dan  sirkel yang ke dua adalah lebih besar

melibatkan semua guru, semua pimpinan ruang lingkupnya juga berbeda jadi

salah satu strategi manajemen pengelolaan di sekolah ini supaya tidak ada yang

terlewatkan semua berjalan bersama-sama, bagian kurikulum jalan bagian

kesiswaan jalan sarana dan prasaran juga jalan.

3. Bagaimana keadaan sarana dan prasaran di SD IT Al Qalam Kendari?

Iya karena kami ini sekolah swasta jadi semua kebutuhan dari sekolah ini

berasal dari peran serta orang tua dan juga ada supsidi dari pemerintah seperti

dana bos dan yayasan, tiga minimal partisipasi orang tua kemudian dari
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pemerintah melalui dana bos dan dari yayasan, sarana dan prasananya didukung

dari tiga unsur ini pengadan-pengadaan semuanya ini harus kita bicarakan. Misal

kita membutuhkan sarana ibadah untuk 500 sekian anak kan harus dibicarakan

sumber dana kita darimana, beruapa peran serta orang tua, dana bos karena dana

bos ada beberapa elemen ini tak boleh ini, tak boleh ini demikian juga yayasan

berapa persen menyumbang dana pengadaan sarana dan prasarana.

4. Apakah kepala sekolah sering memberikan motivasi kepada tenaga pendidik

dan kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya?

Kami secara berkala ada rapat rutin setiap pekan itu sebagai dalam rangka

sebagai jembatan untuk komunikasi antara pihak sekolah, pimpinan dengan guru-

guru karena ketika mengontrol 500 siswa itu kami dari pihak pimpinan tidak bisa,

kondisi kelas A itu bagaimana kondisinya bagaimana hubungan dengan orang tua

bagaimana kondisi siswa.

5. Adakah pemberian reward atau punisman?

Itukan tertuang pada peraturan jadi kami ada peraturan tenaga kependidikan

yang harus ditaati biasanya diawal semester atau ajaran baru semua ini tidak bisa

dia melakukan sesuai dengan cara pandangnya masing-masing jadi harus ada

peraturan yang harus ditaati.

6. Apa yang menjadi strategi unggulan di SD IT Al Qalam Kendari?

Iya tentu ketika itu sudah eksis dalam masyarakat harus ada sesuatu yang

diunggulkan dari pada yang lain. Yang menjadi unggulan macam-macam karena
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yang menjadi ukuran berbeda-beda. Contohnya dari prestasi akademik itukan

biasanya orang melihat dari lomba-lomba yang diikuti tentu sekolah Al Qalam

dijejerkan dengan sekolah yang lain mampu bersaing mampu memberikan

konstribusi yang baik terhadap pelaksanaan pendidikan dijenjang SD.

Membiasakan anak-anak berakhlak yang baik itu impian-impian kami pada

akhirnya akan kembali juga ketika lingkungan yang disekeliling kita baik itu

anak-anak turun kita anak biologis kita ataupun anak ideologis kita itu juga akan

baik kita inginnya membangun sebuah lingkungan budaya yang baik.

7. Adakah budaya untuk meningkatkan strategi di SD IT Al Qalam Kendari?

Budaya disinikan adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga

menjadi sebuah kebiasaan. Budaya untuk meningkatkan strategi semua itu

menjadi tupoksi kami ketika menjadi tenaga pendidik disini, tugas pokok kami itu

adalah bisa menjadi guru yang baik itu bagaimana itu yang terus dilaksanakan

disini, kalau menjadi guru itu tidak hanya mengajar tapi menjadi guru pembelajar

supaya menjadi guru yang baik itu bagaimana yang sering kami lakukan rutin

melakukan supervisi, seorang guru disupervisi bagaimana kita dapat menjadi guru

yang baik itu dokumentasi-dokumentasinya apa saja cara kita berperilaku dengan

orang tua siswa dengan siswa.
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INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Narasumber    : Abd Rajab, S.S.

Jabatan : Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan

Hari, Tanggal : Kamis, 4 April 2019

1. Bagaimana pelaksanaan Full Day School di SD IT Al Qalam Kendari?

Mendesain bagaimana selama siswa di Al Qalam  dari pagi sampai sore.

Kita ada dua kurikulum pertama kurikulum diknas jadi semua mata pelajaran

diknas itu diambil disini, kita bukan di bawah depag sehingga pelajaran-pelajaran

depag seperti hadis, Al-Quran hadis tidak. Kita di bawah diknas sehingga semua

pelajaran diknas. Yang kedua tambahan terpadu kenapa disebut terpadu karena

kami menambahkan kurikulum-kurikulum lokal islam terpadu seluruh Indonesia.

Kita masuk dalam jaringa sekolah islam terpadu seindonesia jadi semua

kurikulumnya di update dan upgrade. Apasih yang terpadu itu pembelajaran-

pembelajaran semua pembelajaran yang ada disini itu dimasukkan nilai-nilai

keislaman. Belajar IPA ada islamnya, Matematika ada islamnya. Untuk saya

kesiswaan selain dikurikulumnya bagus maka saya kesiswaan mendesain minat

dan bakat ekstrakurikulernya. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang saya

bagi menjadi tiga ranah, ranah pengetahuan, ranah seni dan olah raga.

Pengetahuannya ada hadis, quran ada Bahasa Inggris ada Matematika dan sains.

Di seninya ada tari kasidah, ada musik tradisional, untuk di seni ada pantonim.

Olah raga ada renang, karate, ada panahan. Itu pilihan dari siswa memilih jadi

semua yang ada itu selain pembelajaran yang sifatnya kurikulum ada
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pembelajaran yang sifatnya pilihan yang dimuat dalam kegiatan ekstrakurikuler,

jadi anak-anak pilih yang sesuai dengan bakat dan minatnya dia suka panah ambil

panah, dia suka renang, badminton, karate.

2. Bagaimana sejarah SD IT Al Qalam Kendari?

Dari tahun 2008 kita dirikan sekarang 2019 sudah 11 tahun lebih ini sekolah

mulai dirintis dari papan, untuk programnya sama hanyakan kurikulum selalu di

perbarui full day nya tetap tetapi konsep pembelajarannya selalu berubah-ubah

dikondisikan sesuai perkembangan.

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proses pembelajaran di SD IT Al

Qalam Kendari?

Kegiatan yang dilakukan sama dengans sekolah-sekolah lain hanyakan ada

nilai-nilai keislaman mereka. Pagi sholat dhuha jam 10 tiga kali sholat ada sholat

dhuha, dhuhur sama ashar. Ada kegiatan mukhayyam Al-Quran itu berkemah,

mukhayyamkan berasal dari kata kemping, kemping Quran, ada kegiatan mabit

malam bina iman dan takwa bermalam di sekolah juga bersifat kondisional, ada

puasa sunnah senin kamis untuk kelas tiga, empat, lima dan enam. Setiap bulan

puasa hanya untuk pembiasaan saja.

4. Apa manfaat dari full day school?

Di luar sana banyak yang mengatakan hanya menghabiskan waktu di

sekolah sebenarnya tidak konsep full day school supaya menyeimbangkan

sekolah-sekolah umum yang dia hanya dari pagi sampai siang bahkan hanya
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berapa jam sekolah langsung pulang yang kita dapat apa gitu. Sehingga kita

konsep full day school ini benar-benar memanfaatkan  nilai-nilai keislaman, itu

tidak lagi dianggap persial bahwa islam itu hanya di mesjid. Islam itu tidak itu ada

dipendidikan, islam itu ada di politik, islam itu ada diseluruh sekmentasi

kehidupan. Itu kita akan hadirkan keanak-anak dimanapun mereka berada nilai-

nilai keislaman tetap dijaga dan dijunjung tinggi sebagai apapun nanti mereka

nilai-nilai keislaman tidak boleh hilang.

5. Prestasi-prestasi apa saja yang telah diraih oleh siswa-siswi?

Prestasi-prestasi sudah banyak alhamdulilah mewakili Sulawesi Tenggara

olimpiade nasional. Juara-juara juga yang dilaksanakan dikampus-kampus kegitan

Fisika, Matematika, Biologi, Bahasa Inggris. Kegiatan robot di Yogyakarta, roket

air. Memanah kerja sama dengan dispora tapi ada organisasinya organisasi panah

sekota kendari, badminton kerja sama juga dengan yang punya lapangan, futsal

juga yang punya lapangan, renang sama waterpark.

6. Apa yang menjadi keunggulan SD IT Al Qalam Kendari?

Keunggulan semua sekolah ada keunggulannya, keunggulannya itu

memasukan semua nilai-nilai keislaman dalam mata pelajaran. Orang tua siswa

tidak usah lagi ada guru mengaji di rumahnya latihan sholat, mengaji senua sudah

disini.

7. Motivasi apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan

kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan?
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Setiap bulan ada pelatihan, ada rapat, ada setiap masuk ajaran setiap

semester, ada pelatihan  untuk guru-gurukan harus diperbarui ilmu-ilmunya ada

perkembangan pendidikan selalu berkembang dia latihan pembuatan perangkat

classroom.
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INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Narasumber    : Isra Jumiati, S.Pd.

Jabatan : Humas SD IT Al Qalam Kendari

Hari, Tanggal : Rabu, 10 April 2019

1. Apa yang menjadi strategi unggulan di SD IT Al Qalam Kendari?

a. Pelatihan guru yang rutin, biasanya pelatihan pembelajaran dia tidak setiap

pekan paling dua atau tiga kali setiap semester diawal kalau pelatihan

tahsyin setiap pekan.

b. Studi banding ke sekolah-sekolah SD IT yang lain.

c. Program tahsin untuk guru, belajar tadwid sama menghafal Al-Quran untuk

evaluasinya ada tes dari kita disini ada SMP, SD, TK sama USQ (unit

sahabat quran) dia juga satu unit tersendiri bukan unit TK, SD maupun

SMP. Jadi itu yang memberikan materi tentang tahsin, memberikan ujian,

memberikan penilaian juga yang mengadakan wisuda.

d. Program wisuda untuk guru

2. Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan

kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan di SD IT Al Qalam Kendari?

a. Pelatihan pembelajaran dua atau tiga kali setiap semester diawal.

b. Pelatihan tahsin mengaji setiap pekan.
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3. Hambatan apa saja saat memonitor perencanaan dan pelaksanaan?

Waktu yang tidak cukup karena full day kan masuk dimana untuk

mengevaluasinya jadi diusahakan semaksimal mungkin untuk diselip-selip seperti

itu.

4. Apakah kepala sekolah memberikan reward atau punisman?

a. Oiya jadi setiap tahun sekolah yayasan itu ada guru idola, guru terbaik

seperti itu ada kalau sekolah juga ada penilaian kelas terbaik kemudian

diberikan reward oleh wali-wali kelas rewardnya berupa uang barang.

b. Teguran secara langsung kalau misalnya terlambat ya ada dendanya seperti

itu

5. Bagaimana perumusan jangka pendek menengah dan panjang?

a. Jadi perumusan jangka panjang kita lakukan diawal semester ada namanya

rapat kerja guru untuk membahas program-program kerja jangka pendek,

menengah maupun jangka panjang.

b. Iya seluruh guru, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan juga, tata usaha

bendahara seluruhnya seluruh pegawainya.

6. Adakah kerja sama dengan lembaga luar untuk meningkatkan mutu

pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari?

Kerja sama dengan lembaga luar ada misalnya seperti ekstrakurikuler kita

bekerja sama dengan guru-guru ekstrakurikuler ada lembaga dari luar yang

dantang kesini.
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7. Kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang aktif?

a. Program tahfis untuk anak-anak kemudia.

b. ada bahasa inggris.

c. ada matematika .

d. ada karate.

e. ada piano.

f. Menari.

Sebagian dari guru-guru di dalam yang berkompeten dibidang itu ekskul

sebagiannya dipanggil dari luar kerja sama dengan lembaga luar, kita memberikan

semacam surat pemberitahuan di dalamnya ada pilihan bakat minat kira-kira apa

yang diminati terus dipilih oleh siswa untuk diikuti.

8. Apa yang dimaksud dengan buku penghubung untuk siswa?

Jadi buku penghubung semacam aktivitasnya anak-anak selama di sekolah

itu tertuang di dalam buku penghubung, menghubungkan antara orang tua dan

guru wali kelasnya di kelas terus ininya itu aktivitas anak-anak di rumah jadi guru

bisa mengontrol juga aktivitasnya anak-anak di rumah melalui buku kontrol.

Untuk evaluasinya setiap hari dievaluasi dan di nilai setiap hari terpisah dengan

nilai di rapor. Kemudian ada buku rapor untuk guru, jadi rapor guru itu semacam

kontrol aktivitas guru setiap hari mulai dari aktivitas sosial, aktivitas ibadah,

silaturohim, aktivitas pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di kelas. Untuk

evaluasinya setiap hari diisi oleh guru, setiap hari dievaluasi olaeh kepala sekolah,
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setiap bulan lalu disetorkan ke yayasan dan dievalusi oleh yayasan dievaluasi

setiap bulan dan dievaluasi setiap tahun direkap setiap pekan.

9. Prestasi apa saja yang telah diraih oleh siswa-siswi?

Alhamdulilah sudah lumayan banyak prestasi yang diraih.

a. Masuk sains matematika OSN.

b. Sains IPA juara satu tertinggi di kota Kendari.

10. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang

proses pembelajaran?

Alhamdulilah sudah memadai di dalam kelas anak-anak tidak kepanasan

dan ada kipas angin masing-masing kelas, disediakan air minum kalau anak-anak

kehausan, disediakan karpet juga biar tidak kedinginan saat duduk melantai

ataupun sholat.

11. Mata pelajaran apa saja di luar dari diknas?

a) ITQ itu mengaji sama hafalan di dalamnya.

b) Pembiasaan islami, pembiasaan makan, pembiasaan sholat, adap-adap

terhadap teman, adap-adap terhadap guru semua ada.

c) PBI ada kisah-kisah atau adap-adap disampaikan disana.

d) Mukhayyam Quran untuk kelas lima dan kelas enam.

e) Literasi, masing-masing kelas ada literasi membudayakan anak supaya

senang membaca.
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INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Narasumber    : Andi Al-Mujahidillah Syah, S.Pd.

Jabatan : Guru SD IT Al Qalam Kendari

Hari, Tanggal : Rabu, 10 April 2019

1. Bagaimana bentuk piket guru di SD IT Al Qalam Kendari?

Ada pembagian piket setiap guru tugas dari piket guru berangkat jam 06.30

sudah di sekolah kemudian tuganya menyambut siswa di depan gerbang untuk

jabatangan. Setelah pukul 07.00 bel dibunyikan, untuk yang mengarahkan anak-

anak berbaris yang piket juga ada yag tetap standby di gerbang, yang untuk

menyambut yang terlambat untuk diberi hukuman nantinya ada yang bertuga

berbicara di depan anak-anak, yang pikit ada tujuh orang, delapan orang, sampai

sepuluh orang. Dibagi ada yang di gerbang, ada yang mengarahkan anak-anak

untuk berbaris setelah berbari baru mereka masuk kelas, sebelum masuk mereka

berbaris dulu di depan kelas diberikan arahan biasanya mereka membaca ikrar

pelajar muslim, kemudian rukun iman, rukun islam.

2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di SD IT Al Qalam

Kendari dalam proses pembelajaran?

Uks, ruang sapras, ruang kreasi untuk main piano main gendang juga,

infokus. Materi pakai infokus itu BPI misalkan praktek sholat dimasjid biasanya

mereka diarahkan di masjid kemudian diputarkan seperti semacam video gerakan

sholat, disediakan galon setiap kelas.
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3. Kegiatan apa saja di luar mata pelajaran diknas yang ada di SD IT Al Qalam

Kendari?

Biasa diadakan marker day menjual makana tradisional donat, kue lapis,

seperti itu diroling kadang kelas satu sampai tiga yang menjual, kelas empat

sampai lima yang membeli ini program wakasek kesiswaan.

Untuk sholat duha kelas satu sampai tiga di dalam kelas dikontrol

tujuannya untuk membiasakan supaya mereka dikontrol hafal Quran-nya kalau di

masjid repot kontrolnya kalau di kelas ditegur.

4. Bagaimana cara mengatasi kelemahan dan ancaman?

Tentunya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini kalau mutu

pendidikan kita bagus mutunya bagus tentunya orang-orang tertarik untuk disini.

Semakin meningkat karena membuktikan dari kita lihat kelas lima dan kelas tiga

sekarang itu ada tiga kelas, untuk kelas satu dan dua ada empat kelas. Kemudian

penerimaan siswa baru juga begitu banyak juga yang ditolak karena kelebihan

kuota.

5. Apa strategi unggulan di SD IT Al Qalam Kendari?

Kan ini ada JSIT pusat untuk islam terpadu dibawah naungannya. Setiap

hari senin ada rapat dewan guru rutin setiap hari senin setelah anak-anak pulang

disitu dibahas apa-apa saja yang menjadi masalah yang terjadi sepekan kemudian

dirumuskan, misalkan masalah masjid kalau sebelumnya di masjid itu anak-anak

kadang terhambur kemudian kepala sekolah berinisiatif masjid ada yang piket
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juga akhirnya kami dibuatkan jadwal piket untuk di masjid, seperti merapikan

alaskakinya anak-anak, ini pembiasan juga bagi mereka untuk belajar merapikan

sesuatu dirapikan dijejer kemudian di dalam masjid anak-anak diarahkan untuk

zikir, tidak rebut lari-lari, kemudian kita kontrol juga anak-anak yang terlambat

,kemudian bacaan sholatnya dikontrol, setelah sholat karenakan pasti ada yang

masih belum hafal maka tugasnya juga ini mengontrol bacaan anak-anak yang

belum hafal yang sholat di masjid kemudian kalau ada yang belum tuntas

dikembalikan di kelas nanti wali kelasnya yang kontrol.
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INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Narasumber    : Abd. Rajab, S.S.

Jabatan : Wakil kepala sekolah  bpidang kesiswaan

Hari, Tanggal : 2 September 2019

1. Bagaimana Pola PSB yang selektif di SD IT Al Qalam Kendari?

Pelaksanaan penerimaan siswa baru mengacu pada peratura, kita

mengadakan pencarian bakat sudah sejauh mana ilmu yang dimiliki siswa baru

nantinya. Itu bukan penentuan lulus atau tidak lulus, kemudian untuk selektif,

selektir itu bukan seleksi jadi ada proses wawancara orang tua dengan anaknya,

untuk mengetahui kemampuan anaknya, kemudian untuk orang tuanya untuk

mengetahi perkembangan anaknya ketika dirumah. Kemudian bentuk

pengawasannya membentuk panitia, panitia ini yang melakukan pengawasan,

penerimaan sama evaluasi siswa.

2. Bagaimana mengintensifkan program 7K (Keamanan, Kenyamanan,

Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan) di SD IT

Al Qalam?

Semua stakeholder, semua warga masyarakat di SD IT Al Qalam Kendari

semua menjalankan program 7K, mulai dari sosialisai di kelas-kelas, sosialisasi di

apel pagi, dan dirapat-rapat guru. Dan penanggung jawab-penanggung jawab

pelaksanaan 7K itu ada SK-nya, SK pengangkatan 7K dengan penunjukan

langsung, ada time work-nya atau panitianya yang melakukan evaluasi.
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3. Bagaimana melakukan pendekatan yang insesntif kepada orang tua siswa

sehingga partisipasi orang tua siswa sangat baik?

Ada namanya (POS) Pertemuan Orang tua Siswa, ada yang setiap bulan, ada

yang tri wulan, dan itu melihat kondisi. Dan pertemuan orang tua siswa itu

dikembalikan kepada semua wali-wali kelas pertemuan orang tua siswa. Yang

pertama melaporkan perkembangan siswanya, melaporkan bagaimana anak-anak

di rumah. Bentuk pengawasannya yang pertama ada pertemuan orang tua siswa,

yang kedua ada groub wali kelas, dan ada buku penghubung.

4. Bagaimana mengajukan permohonan penambahan saran dan prasarana?

Jadi disetiap kelas itu ada namanya kartu inventaris kelas, kalau ada barang

yang cacat atau rusak itu langsung wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang

tangani. Bentuk pengawasannya dilakukannya kontroling dari wakasek bidang

sarana dan prasarana yang dilakukan setiap bulan.

5. Bagaimana menggalang dukungan dana dari orang tua siswa?

Ada namanya jumat berinfak, ada namanya juga infak kelas. Jumat berinfak

sifatnya fleksibel sebulan sekali, sedangkan infak kelas itu setiap jumat. Kalau

untuk jumat berinfak pengawasannya dilakukan oleh kepala Sekolah sedangkan

infak kelas guru yang melakukan pengawasan.
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6. Bagaimana meningkatkan kerja sama dengan komite sekolah di SD IT Al

Qalam Kendari?

Kerja sama dengan komite sekolah itu ada hal-hal yang perlu

dikerjasamakan seperti membangun jalan menuju sekolah, agar perjalanan menuju

sekolah nyaman. Bentuk pengawasannya semua wali-wali kelas termasuk orang

tua siswa melakukan pengawasan. Di komite sekolah ada perwakilan setiap kelas

orang tua siswa.

7. Bagaimana membangun pemahaman dengan masyarakat tentang

pentingnya pendidikan?

Adanya sekolah ini di masyarakat, ada yang bersykur adanya sekolah ini

karena pekerja-pekerja selain guru itu semua dari warga sekitar. Seperti sekuriti,

penjaga kebersihan sekolah itu di ambil dari masyarakat sekitar sekolah. Bentuk

pengawasannya dilakukan seperti ketika buka puasa bersama atau ada momen

kurban idul adha itu mereka semua dilibatkan.

8. Bagaimana mengadakan kegiatan rohani di SD IT Al Qalam Kendari?

Kegiatan rohani itu dilakukan setiap hari di sini, seperti pelaksanaan

sholawa berjamaah, mengaji, ibadah-ibadah dan lainnya. Untuk pengawasannya

ada guru mata pelajaran, ada wali kelas.

9. Bagaimana memaksimalkan sarana yang ada di SD IT Al Qalam Kendari?

Untuk sarana dan prasarana di SD IT Al Qalam Kendari sudah mewadahi

dari saran pembelajaran dan lainnya itu semua sudah baik mulai dari proses

pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Bentuk pengawasannya ada
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pengawasan rutin yang dilakukan wakil kepala sekolah bidang sarana dan

prasarana.
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INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Narasumber    : Ibu Rabasiah, S.Pd.I

Jabatan : Bendahara SD IT Al Qalam Kendari

Hari, Tanggal : 2 September 2019

1. Bagaimana pola PSB yang selektif di SD IT Al Qalam Kendari?

Dalam penerimaan siswa baru SD IT Al Qalam Kendari dilakukan

pembukaan penerimaan siswa baru lebih awal, sebelum dibuka penerimaan siswa

baru di buat panitia, ada namanya panitia PSB siapa yang menerima itu ada yang

piket setiap harinya dibuka dari hari senin sampai hari jumat dimulai pukul 07.00

sampai pukul 16.00. Alhamdulillah sekali dibuka cepat tersebar karena ada

disusunan panitia itu ada yang menyebar informasi, bahwa telah dibuka

penerimaan siswa baru, kemudian keluarga-keluarga siswa yang ada disini

diberikan penyampaian juga kepada mereka supaya menyampaikan kepada

keluarganya. Tidak ada seleksi yang dilakukan hanya interviw kita hanya ingin

mengetahui sejauh mana kemampuan anak ini. Karena ketika berjalan nanti kita

bisa pelajari situasi anak dari interviw yang kita lakukan itu. Bentuk

pengawasannya itu ketika dilakukan oleh wakasek kesiswaan dia yang mengawasi

setiap saat, sudah sampai dimana perkembangan siswa itu selalu dikontrol.

2. Bagaimana menyusun program pengembangan diri di SD IT Al Qalam

Kendari?

Pengembangan diri siswa disini itu ada namanya buku penghubung, buku

penghubung itu semua aktivitas anak-anak di rumah dan di sekolah bisa
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dipadukan. Jadi aktivitas siswa di sekolah bisa dievaluasi oleh orang tua siswa dan

aktivitas di rumah bisa dievaluasi guru wali kelasnya itu salah satunya.

3. Bagaimana engintensifkan program 7K (Keamanan, Kenyamanan,

Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan) di SD IT

Al Qalam Kendari?

Kalau di apel pagi itu setiap hari diingatkan keanak-anak supaya bisa

mengimplementasikan program 7K ini. Kemudian di kelas juga setelah anak-anak

berbaris di lapangan mereka berbaris lagi di depan kelasnya masing-masing

kemudian diingatkan kembali. Misalnya ada anak-anak yang membuang sampah

sembarangan itu kalau kita lihat harus langsung diingatkan, suruh memungut

kembali sampahnya untuk dibuang ditong sampah yang telah disediakan, ini

selalu diingatkan kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan

sekolah. Bentuk pengawasannya ini melalui wali kelasnya masing-masing karena

wali kelasnya yang paling banyak berinteraksi dengan siswa.

4. Bagaimana melakukan pendekatan yang insesntif kepada orang tua siswa

sehingga partisipasi orang tua siswa sangat baik?

Kalau kita di sini kita saling tegur sapa melalui groub WhatsApp, melalui

televon, melalui arisan-arisan, kemudian banyak hal yang bisa membuat kita lebih

akrap.

5. Bagaimana menggalang dukungan dana dari orang tua siswa?

Kalau untuk kebutuhan sosial seperti masjid itu yang kita galang dari

dukungan orang tua siswa yang berdiri dua lantai sebagian besar anggarannya dari

orang tua siswa. Kita bisa melalui surat, misalnya hari kamis kita menyurati besok
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hari jumat berinfak dan infaknya akan dialokasikan ke masjid, dan mereka pada

respon dan itu sangat membantu luar biasa. Bentuk pengawasannya di lapangan

diberikan apel pagi langsung berbaris maju satu-satu langsung simpan infaknya di

kotak yang telah disediakan, setelah selesai dihitung dan jumlahnya disampaikan

ke orang tua siswa melalui group WatsApp wali kelasnya masing-masing.

6. Bagaimana meningkatkan kerja sama dengan komite sekolah di SD IT Al

Qalam Kendari?

Kerja sama dengan komite sekolah Alhamdulillah sangat baik, banyak

program-program seperti pembangunan masjid itu komite sekolah yang punya ide

dalam penggalangan dana melalui orang tua siswa. Dan kalau ada kegiatan-

kegiatan sosial di sekolah mereka komite sekolah yang mengajukan melaksanakan

baik dari panitia atau bendaharanya itu sudah mereka. Bentuk pengawasannya itu

diawasi dari sekolah dan ketua komit, mereka ada group komite untuk

menginfokan kalau ada kegiatan-kegiatan.

7. Bagaimana membangun pemahaman dengan masyarakat tentang

pentingnya pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari?

Membangun pemahaman masyarakat itu di sini dilakukan oleh yayasan

mereka melakukan kunjungan-kunjungan ke masyarakat di dalam kunjungannya

mereka bisa sering, kemudian memberikan pemahaman juga kepada masyarakat

bagaimana pentingnya pendidikan sehingga mereka dapat memahami keberadaan

kita.
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8. Bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan di SD

IT Al Qalam Kendari?

Untuk menyadarkan masyarakat pentinggnya pendidikan itu sebagaian

masyarakat sudah sadar bahwa zaman sekarang anak-anak membutuhkan

pendidikan yang islami jadi mereka berbondong-bondong menyekolahkan anak-

anaknya di SD IT Al Qalam Kendari. Bentuk pengawasannya ada pertemuan

orang tua siswa setiap bulan di dalam pertemuan orang tua siswa itu ada biasa

pematerinya dari luar atau dari sekolah.

9. Bagaimana mengadakan kegiatan rohani di SD IT Al Qalam Kendari?

Kegiatan rohani disini ada sholat dhuha, sholat lima waktu, bagaimana

anak-anak bisa berwudhu yang benar, bagaimana anak-anak bisa berbuat baik

dengan teman-temannya, ada Iqra Tahfiz Quran (IQT), ada Bina Pribadi Islam

(BPI). Bentuk pengawasannya untuk sholat mereka yang kelas satu, dua dan tiga

melaksanakan sholat dhuhanya di dalam kelas untuk dikontrol oleh wali kelasnya

masing-masing, kalau untuk kelas tinggi mereka melaksanakannya di masjid.

10. Bagaimana mengadakan sarana dan prasarana sekolah di SD IT Al Qalam

Kendar?

Kalau sarana dan prasarana pembelajaran itu misalkan infocus disini baru

ada satu unit, kalau untuk sarana yang lain disediakan oleh guru masing-masing

misalkan media pembelajarannya dan lainnya.
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