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     LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 
  



 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 
Manajemen Kepala Sekolah dalam Menciptakan Lingkungan Belajar di 

SMP Satap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana 
 
 

1. Bagaimana kondisi lingkungan belajar di SMP Satu Atap Negeri 

01 Poleang terkait dengan kondisi ruang belajar siswa ? 

2. Bagaimana kondisi ruang penunjang sekolah: 

a. Ruang perpustakaan 

b. Ruang guru/kantor sekolah 

c. Mushola 

3. Bagaimana kondisi alat-alat belajar siswa ? 

4. Bagaimana kondisi terkait dengan sumber-sumber belajar siswa ? 

5. Bagaimana suasana dalam proses pembelajaran di kelas ? 

6. Bagaimana suasana diluar pembelajaran ? 

7. Bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah? 

8. Bagaimana hubungan guru dengan guru di sekolah ini? 

9. Bagaimana hubungan guru dengan siswa di sekolah ini? 

10. Bagaimana hubungan sesama siswa di sekolah ini? 

11. Bagaimana manajemen kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan 

belajar yang berhubungan dengan siswa? 

12. Bagaimana perencana kepala sekolah terkait sarana dan prasarana 

sekolah? 

13. Bagaimana perencanaan kepala sekolah dalam membuat aturan kepada 
semua siswa?  



 
 

 
14. Bagaimana perencanaan kepala sekolah membuat tata tertib guru? 

15. Bagaimana perencanaan kepala sekolah terkait kelengkapan administrasi 

pembelajaran guru-guru sebelum masuk ke dalam kelas untuk mengajar? 

16. Bagaimana pengorganisasian kepala sekolah dalam melakukan pendataan 

akan kekurangan sarana prasarana sekolah? 

17. Bagaimana pengorganisasian kepala sekolah terkait pembuatan aturan atau 

tata tertitb siswa? 

18. Bagaimana pengorganisasian kepala sekolah terkait aturan atau tata tertitib 

guru? 

19. Bagaimana pengorganisasian kepala sekolah terkait kelengkapan 

administrasi pembelajaran guru ? 

20. Bagaimana pelaksanaan atas semua perencanaan yang sudah ada ? 

21. Bagaimana pengawasan atas semua pelaksanaan yang ada? 

22. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam perencanaan? 

23. Bagaimana keadaan labolatorium dengan ruang kelas belajar ? 

24. Bagaimana keadaan Mushala disekolah ini ? 

25. Bagaimana keadaan untuk pagar sekolah ? 

26. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan yang akan bapak lakukan ? 

27. Bagaimana jika ada keadaan yang sangat mendesak ada yang harus 

digantikan ? 

28. Bagaimana dengan kedisiplinan disekolah ini apakah masih kurang atau 

sudah baik ? 

29. Bagaimana kedisiplinan kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah ini ? 



 
 

30. Apa yang membuat siswa sering terlambat ? 

31. Apa yang menjadi kendala bapak dalam melakukan pengawasan di 

sekolah ? 

32. Bagaimana kepala sekolah melakukan pengawasan disekolah ini ? 

 
  



 
 

INSTRUMEN WAWANCARA 
Nama Peneliti : Wahida. A 
Judul Penelitian : Manajemen Kepala Sekolah dalam 
Menciptakan Lingkungan Belajar di SMP Satap Negeri 01 Poleang 
      Kecamatan Poleang Kabupaten 
Bombana. 
 
NO. NARASUMBER PERTANYAAN JAWABAN 

1. Rusli, S.Pd., M.Pd 
(Kepala Sekolah)  

Sabtu, 28 Oktober 
2017 

Bagaimana kondisi 
lingkungan belajar di 
SMP Satu Atap 
Negeri 01 Poleang 
terkait dengan 
kondisi ruang belajar 
siswa? 

Ketersediaan ruang kelas 
dengan jumlah siswa sudah 
ideal, karena jumlah siswa 
kurang lebih 80 orang saja. 
Namun memang ada 
ruangan yang kami 
fungsikan sebagai ruang 
kelas dan laboratotium 
yaitu kelas 3. 

Bagaimana kondisi 
kantor sekolah/ruang 
guru disekolah ini ? 

Dikantor ini semua guru-
guru punya meja masing-
masing, ada yang satu meja 
dua orang itu karena meja 
yang kita pake meja 
panjang. Kalau ruanganku 
ini, tersendiri. Tidak jauh 
dari meja para guru-guru 
disini, jadi kalau ada yang 
saya butuhkan atau guru-
guru ada yang mau 
tanyakan langsung ke saya 
saja disini. Ruangan 
disebelah ini ruangan 
perpustakaan, jadi kalau 
mau ke perpustakaan 
tinggal kesebelah saja. 

Bagaimana kondisi 
ruang perpustakaan di 
sekolah ini? 

Kami satukan gedung 
perpustakaan dengan 
kantor. Ini dilakukan  
karena ketersediaan 
ruangan disekolah kami, 
karena tuntutan dari 
pengawas sekolah bahwa 
sekolah yang akan 
diakreditasi harus 
mencukupi ruangan yang 
ideal, yaitu memiliki 
ruangan belajar, kantor, 



 
 

dan ruangan penunjang 
lainnya. 

2. Firman. S.Pd 
(Guru Pkn) 

Selasa 31 Oktober 
2017 

Bagaimana kondisi 
ruang perpustakaan di 
sekolah ini? 

Ruang Perpustakaan 
bersebelahan dengan 
kantor sekolah ada baiknya 
karena memudahkan 
pemantauan akan aktivitas 
siswa dalam membaca 
buku-buku yag ada di 
perpustakaan. 

    
3. Alimuddin, S.Pd 

(Wakil Kepala 
Sekolah) 

Selasa, 31 Oktober 
2017 

Bagaimana kondisi 
ruang perpustakaan di 
sekolah ini? 

“Suasana belajar siswa 
diperpustakaan berbeda 
dengan dikelas. Di 
perpustakaan seharusnya 
menciptakan suasana yang 
tenang dan kondusif. 
Namun ruangan 
perpustakaan yang 
bercampur dengan kantor 
mempunyai suasana yang 
berbeda karena ada 
aktivitas yang berbeda 
yang berjalan bersamaan 
antara aktivitas dikantor 
dan diperpustakaan. 

4. Rina (siswa kelas 
VIII) 

Selasa, 31 Oktober 
2017 

Bagaimana kondisi 
ruang perpustakaan di 
sekolah ini? 

Saya pernah dimarahi sama 
ibu Aminah karena itu hari 
diperpustakaan kita kerja 
tugas sambil main, kita 
becanda-bercanda, pas itu 
ibu tiba-tiba dia dating dia 
marahi kami karena 
katanya kita rebut sekali 
baru dia lagi periksa 
tugasnya anak kelas 3 
dikantor, dari situmi saya 
tidak pernah rebut kalau 
masuk di perpustakaan. 

5. Nur Bulan (Siswa 
Kelas IX) 

Selasa, 31 Oktober 
2017 

Bagaiman Kondisi 
Mushola di sekolah 
ini ? 

Apabila mau pergi ke 
mushola harus berputar 
dulu ke depan terus 
melewati sekolah lain, 
sehingga membuat malas 
kami pergi ke mushola itu. 

6. Hasnawati (Ibu Bagaimana Kondisi Disini banyak siswa yang 



 
 

Kantin) 
Jum’at, 4 November 

2017 

Kantin di sekolah ini 
? 

datang belanja, apalagi 
kalau jam istrahat. Guru-
gurunya juga tiap hari 
datang makan gorengan, 
siram indomi, minum kopi, sering juga mebbuu acara, massaggara utti atau massewong utti nappa naccobe”cobekangngi 
(sering juga bikin acara 
seperti goreng pisang, 
rebus pisang baru mereka 
bikinkan sambal lalu 
makan bersama), biasa 
mereka makan di kantin 
biasa juga mereka bawa di 
kantor untuk mereka 
makan bersama 
dikarenakan kantin sempit 
tidak cukup untuk 
menampung mereka. 

7. Rusli, S.Pd., M.Pd 
(Kepala Sekolah)  

Sabtu, 28 Oktober 
2017 

Bagaimana kondisi 
Kamar mandi/WC di 
sekolah ini? 

untuk jumlah kamar mandi 
di sekolah ini hanya ada 1. 
Itu yang digunakan 
bersama di sini 

    
8. Nur Bulan (Siswa 

Kelas IX) 
Selasa, 31 Oktober 

2017 

Bagaimana kondisi 
Kamar mandi/WC di 
sekolah ini? 

itu kamar mandi busuk 
sekali, baru kalau kita mau 
pergi buang air haruspi 
angkat air, kita menimba 
disumur itupun kalau 
embernya ada. Kalau tidak 
ada terpaksa kita lari 
disumurnya tante 
mursanang (salah satu warga) atau kita pergi di 
kali dekat sekolah. 

9. Rusli, S.Pd., M.Pd 
(Kepala Sekolah)  

Sabtu, 28 Oktober 
2017 

Bagaimana kondisi 
alat-alat belajar di 
sekolah ini? 

Kami tidak bisa 
menyediakan lebih banyak 
lagi infocus karena 
keterbatasan anggaran. 
Pembelian barang 
berkaitan dengan barang 
bersumber dari dana 
Bantuan Opersional 
Sekolah (BOS) sehingga 



 
 

pembeliannya kami sangat 
batasi dan mengadakan 
pada skala prioritas. 

10.  Bagaimana kondisi 
sumber belajar di 
sekolah ini? 

kalau sumber belajar disini 
seperti buku itu lengkap, 
kemudian kita juga sedang 
menunggu untuk buku2 
paket yang mau datang ini. 
Semua buku-buku yang 
ada kita simpan 
diperpustakaan, dan kalau 
misalnya siswa akan 
meminjam buku kita juga 
disini punya kartu 
perpustakaan, jadi 
misalnya siswa mau pinjam 
buku tinggal tulis namanya 
sama buku yang mau dia 
pinjam judulnya apa. 

11. Rusli, S.Pd., M.Pd 
(Kepala Sekolah)  

Sabtu, 3 November 
2017 

Bagaimana suasana 
dalam pembelajaran 
di sekolah ini? 

Kalau suasanan 
pembelajaran di sekolah ini 
baik baik saja, seperti 
halnya sekolah-sekolah 
pada umumnya. Dalam 
kelas itu sudah jadi 
tanggung jawab guru yang 
mengajar untuk 
memberikan pelajaran dan 
menenangkan para siswa. 
Guru diusahakan bisa 
menenangkan tidak 
membuat keributan pada 
kelas yang dia ajarkan agar 
tidak mengganggu kelas 
lain, apalagi kalau gurunya 
tidak masuk itu harus ada 
guru yang menanganinya 
supaya siswa-siswa yang 
ada tidak keluar ruangan. 
 

    
12. Mar’atang, S.Pd.I  

(Guru PAI) 
Jumat, 3 November 

2017 

Bagaimana suasana 
dalam pembelajaran 
di sekolah ini? 

Siswa disni itu kalau dikasi 
tau semuanya mendengar. 
Kalau disuruh kerja tugas 
atau soal-soal itu mereka 
cepat kerjakannya. 



 
 

Diruangan juga mereka 
tidak ribut, misalnya ada 
yang ribut dikasitau diam 
satu kali saja mereka sudah 
diam itu. 

13. Muliani Sri 
Yuningsi 

(Siswa Kelas VIII) 
Sabtu, 4 November 

2017 

Bagaimana suasana 
dalam pembelajaran 
di sekolah ini? 

Biasanya gurunya kita 
disini ada yang hanya kasi 
belajar kita, dia kasi soal 
atau kerja kerja kelompok 
baru mereka keluar, kadang 
mereka pergi dikantin atau 
dikantor, nanti kalau sudah 
selesai tugasnya kita baru 
mereka datang periksa. 

14. Ardiansyah (Siswa 
Kelas VII) 

Sabtu, 4 November 
2017 

Bagaimana suasana 
dalam pembelajaran 
di sekolah ini? 

itu ibu yang kejam, kalau 
ada guru yang tidak masuk 
mengajar dia larang kita 
keluar-keluar, dia suruh 
kita di dalam kelas saja, 
kerja tugas atau baca buku 
atau tidak dia hanya suruh 
saja kita tinggal dalam 
ruangan sampe jam 
pelajaran lainya. 

15. Rusli, S.Pd., M.Pd 
(Kepala Sekolah)  

Jumat, 3 
November 2017 

Bagaimana Susana 
pada saat diluar 
pembelajaran di 
sekolah ini? 

Suasana di luar skolah pada 
saat jam istirahat, guru 
guru biasanya nongkrong 
di kantin atau sebagian 
berada di dalam kantor 
untuk mempersiapkan 
bahan ajar yang akan 
diajarkan pada jam 
pelajaran selanjutnya, 
begitupula dengan siswa 
kebanyakan berada di 
kantin dan sebagian berada 
di lapangan untuk latihan-
latihan, entah itu latihan 
volly atau latihan bola dan 
ada pula yang masuk 
perpustakaan untuk 
meminjam buku, baca 
buku, dan kerja tugas yang 
telah diberikan oleh guru. 

Bagaimana hubungan 
guru dengan guru 

Hubungan sosial guru 
dengan guru terjalin 



 
 

disekolah ini ? dengan baik, ini 
ditunjukkan dengan adanya 
saling tegur sapa dan 
komunikasi antar sesama 
guru disisa-sisa waktu 
mengajar, para guru juga 
membesuk apabila ada 
seorang guru yang sedang 
sakit, meskipun ada salah 
seorang guru yang tidak 
disenangi oleh guru-guru 
lain itu karena guru 
tersebut sering melakukan 
sesuatu tanpa persetujuan 
pihak sekolah baik itu para 
guru-guru maupun kepada 
kepala sekolah. 

16. Alimuddin. M  
(Wakil Kepala 

sekolah) 
Sabtu, 4 November 

2017 

Bagaimana hubungan 
guru dengan guru 
disekolah ini ? 

kalau masalah hubungan 
guru dan guru saya rasa 
terjalin dengan baik, 
meskipun ada seorang guru 
yang sering membuat 
kesalahan tapi tidak terlalu 
dipermasalahkan, 
hubungan antar sesama 
guru terjalin baik ini biasa 
dilihat saling bercanda 
dikantor di sisa-sisa jam 
mengajar atau di kantin, 
dan juga para guru-guru 
sering mengadakan acara 
di kantin membuat 
gorengan, atau buat acara 
sinonggi di rumahnya lalu 
mengundang guru-guru 
lain datang. 

17. Rusli, S.Pd., M.Pd 
(Kepala Sekolah)  

Jumat, 3 
November 2017 

Bagaimana hubungan 
guru dengan siswa di 
sekolah ini? 

Hubungan sosial antara 
guru dengan siswa terjalin 
dengan baik, ini terlihat 
adanya sikap hormat siswa 
seprti bersalaman bila 
bertemu dengan guru atau 
menyapa, begitu pula 
ketika salah seorang siswa 
sakit parah guru juga 
menjenguk meskipun 



 
 

masih ada siswa yang 
susah diatur atau selalu 
melawan guru khususnya 
siswa laki-laki, tetapi 
masih bisa dikontrol. 

18. Marni (siswa kelas 
VIII) 

Sabtu, 4 November 
2017 

Bagaimana hubungan 
guru dengan siswa di 
sekolah ini? 

kalau kita ketemu guru 
harus salaman dan beri 
salam kalau tidak kita 
dimarahi apalagi kalau 
bertmu sama Ibu 
Mar`atang, tapi kadang 
juga tidak hanya lewat-
lewat saja dan tidak 
dimarahi juga. 

19. Rusli, S.Pd., M.Pd 
(Kepala Sekolah)  

Jumat, 3 
November 2017 

Bagaimana hubungan 
siswa dengan siswa 
di sekolah ini? 

Hubungan sosialnya itu 
terhadap sesama siswa 
terjalin dengan baik ini 
ditunjukkan dengan adanya 
tegur sapa dan 
kegembiraan saat bersama 
teman temannya, hubungan 
sosial ini terlihat erat pada 
saat olahraga atau 
perlombaan. 

20. Kisdah (siswa kelas 
VII) 

Sabtu, 4 November 
2017 

Bagaimana hubungan 
siswa dengan siswa 
di sekolah ini? 

Kalau kita berteman tidak 
ada baku benci, akurji 
semua, kalau ada temannya 
kita yang sakit seringki 
jenguk juga kalau jam 
istirahatmi, sering juga 
bikin acara di rumahnya 
teman kalau hari minggu, 
seprti bikin es kelapa 
muda, atau kerja tugas 
bersama, anak kelas IX 
pernah bertengkar gara 
gara dilaporkan bolos 
skolah sama temannya dan 
dia tidak terima makanya 
dia tinju yang laporkan dia 
sampai bedarah keningnya 
dia hantam habis itu 
dipanggilmi ke kantor 
dikasi hukuman sama pak 
kepala sekolah. 

21. Rusli, S.Pd., M.Pd Bagaimana hubungan Sekolah dengan 



 
 

(Kepala Sekolah)  
Jumat, 3 

November 2017 

masyarakat dengan 
sekolah? 

masyarakat disini bisa 
dikatakan sangat baik 
karna selama saya jadi 
kepala sekolah disini 
masyarakat sangat ramah 
kpada guru-guru, setiap 
masyarakat buat atau 
mengadakan acara entah 
itu acara pernikahan, 
syukuran, pesta panen, 
akikah dan lain-lain, 
masyarakat selalu 
mngundang pihak sekolah 
turut meramaikannya atau 
makan bersama. 

22. Junaedah  
(warga sekitar 

sekolah) 
Sabtu, 11 November 

2017 

Bagaimana hubungan 
sekolah dengan 
masyarakat? 

komappigauki` de`tonengka dee diollii`i guru-gurue lokka dibolae nasaba` dingngerang mato pappidecenna lao kodidi`, pada aleena mato kasi siladde` na macca ana`-ana`ta mabbaca, maruukii, sibaawa maddeekeng, magelloo mato sedding pappineddingnge rekko pada engkai nasaba` mareppe`qi baru maroaa to appigaukengnge  
(kalau kita bikin acara 
tidak pernah juga kita tidak 
undang guru-guru pergi di 
rumah karna kita ingatji 
juga jasa-jasanya mereka 
karna kenapa mereka juga 
yang berjuang agar anak-
anaknya kita pintar 
membaca, menulis dan 
berhitung, bagusnya juga 
kalau mereka datang karna 
kita ramai acaranya kita). 
 
 

23. Rusli  
(Kepala Sekolah)  

Jumat, 17 

Bagaimana 
manajemen kepala 
sekolah dalam 

Manajemen yang kami 
terapkan untuk 
menciptakan lingkungan 



 
 

November 2017 menciptakan 
lingkungan belajar? 

belajar di sekolah ini tidak 
terlepas dari perencanaan 
terus pelaksanaannya dan 
juga evaluasi. Jadi sekolah 
ini diatur dengan baik 
mulai dari guru-gurunya, 
siswa disini dan untuk 
sarana prasarana sekolah 

Bagaimana perencana 
kepala sekolah terkait 
sarana dan prasarana 
sekolah? 

Untuk sarana dan prasaran 
seperti ruangan atau 
kelengkapan fasilitas 
belajar siswa itu biasanya 
saya suruh seorang guru 
atau biasa wakil kepala 
sekolah untuk keliling 
melihat kondisi ruangan 
apa yang kurang termasuk 
di kantor dan perpustakaan 
ini. kemudian dicatat dan 
diberikan kepada saya 
untuk kita rapatkan 
bersama dengan guru-guru 
yang lain. 

Bagaimana 
perencanaan kepala 
sekolah dalam 
membuat aturan 
kepada semua siswa?  

 
 
 
 

sekolah ini adalah lembaga 
pendidikan, tentu saja kita 
disini memiliki aturan agar 
lingkungan belajar baik 
bagi siswa disini, misalnya 
kita buat aturan-aturan 
untuk siswa, untuk aturan-
aturanya itu pertama kita 
diskusikan bersama guru-
guru disini, kemudian kita 
rapatkan bersama dengan 
komite sekolah dan orang 
tua siswa, kalau sudah 
disepakati kita buat atau 
kita cetak, nanti tinggal 
ambil gambarnya tata tertib 
ada ditempel di depan 
kantor dekat pintu 

Bagaimana 
perencanaan kepala 
sekolah membuat tata 
tertib guru? 

kalau aturan gurunya, saya 
pertama mendiskusikan hal 
ini kepada guru-guru. biasa 
saya suru satu orang guru 
untuk melaksanakannya, 



 
 

kemudian dia perlihatkan 
saya dan setelah itu kita 
rapatkan kembali dengan 
guru-guru disekolah ini, 
jadi tata tertib ini tidak 
langsung dibuat terus 
dipajang depan sekolah 
begitu saja. kalau misalnya 
guru itu melanggar kan 
sudah ada sanksinya jadi 
tinggal kita lihat kesalahan 
apa yang dibuatnya, saya 
kepala sekolah tentu selain 
membuat aturan saya juga 
pasti akan mengawasi baik 
itu siswa maupun guru, kan 
enak kalau di sekolah itu 
semuanya patuh sama tata 
tertib yang ada baik itu 
siswanya maupun guru-
gurunya. 

Bagaimana 
perencanaan kepala 
sekolah terkait 
kelengkapan 
administrasi 
pembelajaran guru-
guru sebelum masuk 
ke dalam kelas untuk 
mengajar? 

guru-guru disini sebelum 
mengajar mereka 
persiapkan apa yang harus 
dipersiapkan untuk 
pembelajaran, seperti RPP, 
silabus, buku pelajaran dan 
hal-hal yang berkaitan 
dengan pembelajaran. 

Bagaimana 
pengorganisasian 
kepala sekolah dalam 
melakukan pendataan 
akan kekurangan 
sarana prasarana 
sekolah? 

untuk sarana dan prasaran 
seperti ruangan atau 
kelengkapan fasilitas 
belajar siswa itu biasanya 
saya suruh seorang guru 
atau biasa wakil kepala 
sekolah untuk keliling 
melihat kondisi ruangan 

Bagaimana 
pengorganisasian 
kepala sekolah terkait 
pembuatan aturan 
atau tata tertitb 
siswa? 

“kalau aturan gurunya, 
saya pertama 
mendiskusikan hal ini 
kepada guru-guru. biasa 
saya suru satu orang guru 
untuk melaksanakannya. 



 
 

“Aturan-aturan untuk siswa 
untuk aturan-aturanya itu 
pertama kita diskusikan 
bersama guru-guru disini, 
kemudian kita rapatkan  
bersama dengan komite 
sekolah dan orang tua 
siswa, kalau sudah 
disepakati kita buat atau 
kita cetak. 

Bagaimana 
pengorganisasian 
kepala sekolah terkait 
aturan atau tata 
tertitib guru? 

Kalau disiplinnya guru-
guru disini itu saya yang 
langsung tangani mereka 
apalagi kalau kinerja guru-
guru disini itu saya 
perhatikan betul-betul. 
Kedisiplinan guru-guru 
disini itu sangat dijunjung 
tinggi termasuk kinerjanya 
itu saya yang tangani 
langsung. 

Bagaimana 
pengorganisasian 
kepala sekolah terkait 
kelengkapan 
administrasi 
pembelajaran guru ? 

saya selaku kepala sekolah, 
sudah tentu semua jadi 
tanggung jawab saya 
disekolah ini termasuk 
persoalan administrasi 
pembelajaran guru-guru 
disini harus saya periksa 
dulu setelah itu baru saya 
tandatangani 

 Bagaimana 
pelaksanaan atas 
semua perencanaan 
yang sudah ada ? 

untuk semua pelaksanaan 
apa yang sudah 
direncanakan itu semuanya 
berjalan lancar, mulai dari 
aturan-aturan siswa dan 
guru sampai pada 
administrasi pembelajaran 
guru-guru disini semuanya 
berjalan baik. 

Bagaimana 
pengawasan terhadap 
semua 
pelaksanaannya ? 

disekolah ini selama saya 
menjadi kepala sekolah, 
saya selalu mengawasi 
semuanya baik itu siswa 
maupun guru-gurunya. 
Siswa-siswa selalu saya 
perhatikan kedisiplinannya 



 
 

begitupun guru-gurunya 
apalagi pada saat mengajar 
dikelas itu biasa saya 
datang keliling-keliling 
ruangan. 

24 Alimuddin 
(Wakil Kepala 

Sekolah). 
Wawancara, 4 

November 2017 
 

Bagaimana 
perencanaan kepala 
sekolah terkait 
dengan sarana dan 
prasarana ? 

kalau masalah sarana dan 
prasarana sekolah 
mengenai ruangan dan 
fasilitas-fasilitas dalam 
kelas saya biasanya 
keliling-keliling untuk 
mengecek apakah ada 
kerusakan, kekurangan 
atau yang perlu 
ditambahkan apa, agar 
proses belajar mengajar 
dapat berjalan dengan 
lancar dan nyaman. 

25 M. Arifin Nur 
(Wali Kelas IX),  
Wawancara, 4 

November 2017 

Bagaimana 
perencanaan kepala 
sekolah terkait 
dengan sarana dan 
prasarana ? 

kadang wakil kepala 
sekolah yang datang di 
kelas mengecek 
kelengkapan fasilitas-
fasilitas yang ada di kelas, 
biasanya dia menanyakan 
apa yang kurang, yang 
perlu ditambah atau 
misalnya ada yang perlu 
dibenahi dan biasanya juga 
dia meminta pada wali 
kelas masing-masing untuk 
menuliskan di kertas lalu 
dikumpulkan kemudian 
dirapatkan di kantor. 

26 Alimuddin 
(Wakil Kepala 

Sekolah). 
Wawancara, 4 

November 2017 

Bagaimana 
perencanaan kepala 
sekolah dalam 
membuat tata tertib 
siswa ? 

untuk tata tertib siswa 
seperti yang sudah ada 
sekarang ini itu dibuat 
disekolah ini, kepala 
sekolah berserta guru-guru 
tentunya, tapi tidk semua 
guru juga yang terlibat, 
kalau seingatku itu wali-
wali kelas, kepala sekolah, 
termasuk saya wakil kepala 
sekolah, dan berapa orang 
komite, tapi kalau orang 
tua siswa itu tidak pernah 



 
 

diundang untuk membahas 
tata tertib siswa. 

Bagaimana 
perencanaan kepala 
sekolah dalam 
membuat tata tertib 
guru ? 

seperti aturan siswa, saya 
juga yang dimintai kepala 
sekolah waktu itu untuk 
mengurus bagaimana 
pembuatan tata tertib 
siswa. saya diskusikan 
dengan guru yang ada, 
terutama wali-wali kelas. 
jadi waktu itu banyak 
pendapat tentang aturan 
guru ini, ada yang maunya 
begini ada juga yang lain 
pokoknya beda-beda, tapi 
kepala sekolah semua yang 
putuskan mana yang baik 
untuk sekolah ini. 

Bagaimana 
perencanaan kepala 
sekolah terkait 
dengan kelengkapan 
administrasi 
pembelajaran guru-
guru sebelum masuk 
kedalam kelas untuk 
mengajar ? 

kalau masalah kelengkapan 
dalam pembelajaran 
memang setiap guru 
dituntut untuk melengkapi 
semua bahan 
pembelajarannya yakni 
RPP, buku pelajaran dan 
yang lainnya, agar dapat 
memberikan pelajaran 
kepada siswa sesuai 
dengan yang diharapkan 
dan juga sesuai dengan 
kelancaran proses belajar 
mengajar di kelas. 

Bagaimana 
pengorganisasian 
kepala sekolah dalam 
melakukan pendataan 
akan kekurangan 
sarana dan prasaran 
sekolah ? 
 
 

biasanya saya tulis apa 
yang perlu untuk di 
perbaiki atau apa yang 
ditambahkan, misalnya 
kursi atau meja. ada yang 
rusak saya catat, jadi 
kepala sekolah itu hanya 
terima catatan saja dari 
saya. kalau misal ada yang 
rusak atau mau dibuat saya 
juga carikan orang untuk 
perbaiki. 

Bagaimana 
pengorganisasian 

memang ada yang 
tercantum ditata tertib 



 
 

kepala sekolah terkait 
dengan tata tertib 
siswa dan guru ? 
 
 

mengenai kedisiplinan 
akan tetapi tidak semua 
guru mentaati aturan ini 
karna masih banyak guru 
yang sering datang 
terlambat dan juga pulang 
lebih awal sebelum jam 
pulng sekolah dan bahkan 
juga kepalah sekolah 
sendiri yang melanggarnya. 
 
 
 

27 Sartika,  
(Guru Bahasa 

Inggris).  
Wawancara, 4 

November 2017 

Bagaimana 
pengorganisasian 
kepala sekolah terkait 
dengan tata tertib 
siswa dan guru ? 
 

“mengenai kedisiplinan 
guru-guru disini masih 
sangat kurang karna 
hampir setiap hari ada guru 
yang datang terlambat, atau 
mereka datang pada saat 
ada jam pelajarannya dan 
setelah jam pelajaran 
selesai mereka langsung 
pulang tidak menunggu 
lagi jam pulang sekolah, 
apalagi dari hari rabu 
sampai hari sabtu jadi 
terkadang siswa tidak 
melaksanakan apel pulang. 

28 Jumriani 
(Guru Bahasa 

Inggris) 
Wawancara, 17 
November 2017 

Bagaimana 
pengorganisasian 
kepala sekolah terkait 
kelengkapan 
administrasi 
pembelajaran guru ? 

“kalau administrasi 
pembelajaran seperti RPP 
atau Silabus, kita biasa ke 
kepala sekolah dulu untuk 
dia tandatangani, nanti 
setelah itu baru kita bisa 
mengajar. tapi biasa juga 
nantipi setelah selesai 
semester baru kita 
perlihatkan kepala sekolah. 

29 Alimuddin 
(Wakil Kepala 

Sekolah). 
Wawancara, 4 

November 2017 

Bagaimana 
pelaksanaan tata 
tertib guru dan siswa 
di sekolah ini ? 

untuk kedisiplinan 
disekolah ini sangat 
kurang, apalagi kalau kita 
berpatokan dengan tata 
tertib yang ada itu sangat 
jauh sekali. kepala sekolah 
kita disisni itu jarang sekali 
masuk sekoalah, biasanya 



 
 

di datang seminggu tiga 
kali atau terkadang dia 
datang hanya sebentar saja 

30 Jumriani 
(Guru Bahasa 

Inggris) 
Wawancara, 17 
November 2017 

Bagaimana 
pelaksanaan tata 
tertib guru dan siswa 
di sekolah ini ? 

itu kepala sekolah memang 
kadang jarang disekolah, 
apalagi selain hari senin 
selasa dia jarang sekali 
terlihat, kadang dia datang 
hanya sebentar saja, biasa 
hanya satu jam saja, dia 
datang jam 9, jam 10 itu 
dia sudah pulang. jadi 
guru-guru disini 
mengikutmi juga. kadang 
datang pada saat ada jam 
pelajarannya, setelah itu 
jam pelajarannya selesai 
langsung pulang, dia tidak 
ikut apel pulang. 

31 Alimuddin 
(Wakil Kepala 

Sekolah). 
Wawancara, 4 

November 2017 

Bagaimana 
pengawasan kepala 
sekolah terhadap 
sekolah ini ? 

kalau masalah pengawasan 
disekolah ini tidak berjalan 
lancar karna selama saya 
mengajar di sekolah ini 
kepala sekolah belum 
pernah berkunjung di kelas 
dalam rangka melihat atau 
mengawasi proses belajar 
mengajar di kelas. 

32 Muliani Sri 
Yuningsih  

Siswa Kelas VIII  
Wawancara, 4 

November 2017 

Bagaimana 
pengawasan kepala 
sekolah terhadap 
sekolah ini ? 

selama saya sekolah disini 
pak kepala sekolah tidak 
pernah masuk diruangan 
melihat-lihat biasa dia 
masuk tapi hanya sebentar, 
biasa dia masuk bicara 
sebentar lalu keluar 

33 Rusli,  
Kepala Sekolah.  
Wawancara, 17 
November 2017 

Apa yang menjadi 
kendala bapak dalam 
proses perencanaan ? 
 

Kendala-kendalanya itu 
hanya pada guru-guru saja. 
Dulu biasanya kalau saya 
sudah jadwalkan untuk 
rapat terkait dengan sarana 
dan prasarana ataupun tata 
tertib siswa maupun tata 
tertib guru yang jadi 
kendala itu kehadiran para 
guru-guru terkadang sudah 
dijadwalkan pada jam 



 
 

sekian diadakan rapat di 
kantor, tetapi masih ada 
guru yang tidak hadir atau 
terlambat datang sehingga 
membuat rapat ditunda. 

34 Alimuddin  
Wakil Kepala 

Sekolah. 
Wawancara, 4 

November 2017 

Apa yang menjadi 
kendala dalam proses 
perencanaan ? 

Kendala yang biasanya 
dihadapi pada saat 
perencanaan yaitu 
banyaknya yang komplen 
tentang rencana yang telah 
diusulkan oleh kepala 
sekolah atau guru yang 
memberikan usulan. 

35 Rusli 
Kepala Sekolah.  
Wawancara, 17 
November 2017 

Apa yang menjadi 
kendala bapak pada 
tahapan 
penggorganisasian ? 
 

yang menjadi 
permasalahan itu pada saat 
kita sudah menunjuk 
seorang guru misalnya 
untuk mendata sarana dan 
prasarana yang perlu untuk 
ditambahkan atau mendata 
yang sudah rusak dan 
dilaporkan kesaya itu tidak 
tepat waktu. Atau saya 
tugaskan seorang guru tapi 
dia menolak dengan 
berbagai alasan misalnya 
ada kesibukan diluar. 

36 Rusli 
 Kepala Sekolah  
Wawancara, 17 
November 2017 

Bagaimana keadaan 
labolatorium dengan 
ruang kelas belajar ? 

Kalau masalah gedung 
laboratorium di sekolah ini 
memang belum ada tapi 
kalau masalah fasilitasnya 
sudah disediakan di ruang 
laboratorium yang 
difungsikan untuk 
sementara waktu, memang 
terkadang mengganggu 
saat jam pelajaran IPA 
bertepatan juga dengan 
proses pembelajaran di 
kelas IX dikarenakan 
sedikit terganggu atau 
ribut. 
 
 

37 Alimuddin 
Wakil Kepala 

Bagaimana keadaan 
mushala di sekolah 

Memang didalam 
lingkungan SMP ini belum 



 
 

Sekolah 
Wawancara, 31 
Oktober 2017 

ini ? ada mushala, tapi 
pelaksanaan kegiatan 
keagamaan seperti baca 
Alqu`an dan praktek shalat 
masih berjalan meskipun 
dilaksanakan di dalam 
ruang kelas masing-
masing. 

38 Mar’atang. 
Guru PAI, 

 Wawancara, 31 
Oktober 2017 

Terkait masalah mushala 
disekolah ini memang 
belum ada akan  tetapi 
pelaksanaan kegiatan 
religious tetap berjalan dan 
itu masih dilaksanakan 
didalam ruang kelas seperti 
pelaksanaan baca tulis 
Alqu`an, praktik shalat itu 
semua masih dilakukan di 
ruang kelas masing-
masing. 

39 Rusli,  
Kepala Sekolah.  

Wawancara,6 
Agustus 2018 

Bagaimana keadaan 
untuk pagar sekolah ? 
 

Kalau masalah pagar itu 
sudah ada hanya saja masih 
dalam tahap pembangunan, 
dan juga pembangunannya 
tidak langsung jadi tapi 
dibangun secara bertahap 
mengingat dana yang 
digunakan juga sangat 
kurang dan masih 
diusahakan dan juga 
pembuatan proposal 
bantuan dana. 

40 Rusli,  
Kepala Sekolah.  

Wawancara,6 
Agustus 2018 

Apa yang menjadi 
kendala dalam 
pelaksanaan yang 
akan bapak lakukan ? 

kendala-kendalanya atau 
hambatan yang ada 
misalnya terkait sarana dan 
prasarana, kalau sekolah 
ingin mengadakan kursi 
dan meja yang banyak pasti 
itu kita sesuaikan dengan 
jumlah siswa yang ada 
kalaupun misalnya ada 
yang dibutuhkan lagi 
biasanya itu kendalanya 
dana. Memang ada dana 
BOS tapi itukan sudah di 
alokasikan ketempat lain. 



 
 

Misalnya kita bagi untuk 
anak-anak sekolah, 
kegiatan-kegiatan sekolah 
baik ekstra ataupun yang 
intra. 

Bagaimana jika ada 
keadaan yang sangat 
mendesak ada yang 
harus digantikan ? 

Kalau ada yang memang 
sangat perlu untuk diganti 
atau diadakan, misalnya 
papan tulis dia sudah 
lapuk, maka secepatnya itu 
kita ganti. Atau ada 
misalnya kursi yang rusak 
atau meja dan memang itu 
mendesak sekali maka 
secepatnya kita anggarkan 
untuk diganti 

41 Firman 
Guru PKn 

Wawancara ,6 
Agustus 2018 

Bagaimana keadaan 
untuk pagar sekolah ? 
 

Ini pagar sekolah sudah 
dua tahun lebih dibangun 
bulum selesai-selesai 
sampai sekarang, setiap 
kali kita rapat sudah sering 
dibahas namun yang 
menjadi kendalanya itu 
adalah persoalan anggaran. 

42 Jumriani 
Guru Bahasa 

Indonesia 
Wawancara ,6 
Agustus 2018 

Pagar sekolah kami ini 
sudah lama dibangun tapi 
belum selesai, kira-kira 
sudah dua tahun lebih, 
sampai sekarang ini belum 
juga jadi dan muda-
mudahan tahun ini bisa 
selesai dibangun, dan yang 
menjadi hambatan 
mengapa pagar sekolah 
sampai sekarang belum 
jadi itu karena persoalan 
anggaran. 

43 Jumriani 
Guru Bahasa 

Inggris.  
Wawancara ,12 
November 2017 

Bagaimana dengan 
kedisiplinan 
disekolah ini apakah 
masih kurang atau 
sudah baik ? 
 

Kedisiplinan disekolah ini 
memang masih sangat 
kurang baik itu dari kepala 
sekolah, guru-guru maupun 
para siswa, guru-guru 
kurang disiplin itu karna 
melihat dari pada kepala 
sekolah yang tidak disiplin 
jdi para guru juga tidak 



 
 

ambil pusing kalau datang 
terlambat dan juga pulang 
lebih awal karna kepala 
sekolah juga tidak terlalu 
menekankan. 

42 Hasma,  
Guru PKn.  

Wawancara , 7 
Agustus 2018 

Bagaimana 
kedisiplinan kepala 
sekolah selaku 
pemimpin di sekolah? 
 

Kepala sekolah sering tidak 
berada di sekolah itu 
karena rumahnya berada 
jauh dari sekolah, rumah 
kepala sekolah dibagian 
kecamatan dan juga kepala 
sekolah telah 
mempercayakan kepada 
semua guru-guru atas 
semua siswa-siswa yang di 
sekolah ini, dan juga 
kepala sekolah mempunyai 
anak yang cacat mental lalu 
istri beliau juga seorang 
kepala sekolah disalah satu 
sekolah Taman Kanak-
Kanak yang ada di 
kecamatan jdi terkadang 
bapak kepala sekolah yang 
menjaga anaknya saat 
isterinya ke sekolah atau 
keluar kota. 

43 Muliani Sri 
Yuningsih,  

siswi kelas IX.  
Wawancara ,7 
Agustus 2018   

Apa yang membuat 
siswa sering 
terlambat ? 
 

Yang membuat saya sering 
terlambat datang ke 
sekolah karena rumah saya 
jauh dari sekolah dan juga 
terkadang tidak punya 
kendaraan dan terpaksa 
jalan kaki begitu pun kalau 
musim hujan kadang saya 
tunggu sampai hujannya 
redah lalu saya berangkat 
kesekolah. 

44 Jumriani  
Guru Bahasa 

Inggris  
Wawancara 17 
November 2017 

Bagaimana 
kedisiplinan kepala 
sekolah selaku 
pemimpin di sekolah 
dan guru-guru disini? 

itu kepala sekolah memang 
kadang jarang disekolah, 
apalagi selain hari senin 
selasa dia jarang sekali 
terlihat, kadang dia datang 
hanya sebentar saja, biasa 
hanya satu jam saja, dia 
datang jam 9, jam 10 itu 



 
 

dia sudah pulang. jadi 
guru-guru disini mengikut 
juga. kadang datang pada 
saat ada jam pelajarannya, 
setelah itu jam 
pelajarannya selesai 
langsung pulang, dia tidak 
ikut apel pulang. 

45 Rusli,  
Kepala Sekolah.  
Wawancara, 8 
Agustus 2018 

Apa yang menjadi 
kendala bapak dalam 
melakukan 
pengawasan di 
sekolah ? 
 

Dalam pengawasan yang 
saya lakukan memang ada 
hambatan-hambatan 
terutama terkait dengan 
kedisiplinan siswa. Ada 
beberapa siswa yang sering 
terlambat, dan kami sudah 
menegur namun masih saja 
terlambat, kemudian yang 
biasa disini itu anak-anak 
sering bertengkar dan itu 
susah untuk kita beritahu. 
Guru-guru juga biasanya 
terlambat mengajar dan 
saya sudah sering menegur. 

46 Sartika 
Guru Bahasa 

Inggris.  
Wawancara, 8 
Agustus 2018 

Bagaimana kepala 
sekolah melakukan 
pengawasan 
disekolah ini ? 

Kepala sekolah baik, kita 
disini mengajar seperti 
biasa tidak ada tekanan. 
Bisa dibilang kita 
mengajarnya itu santai. 
Kesekolah kebanyakan 
guru-guru disini nanti 
kalau ada jam pelajaran. 
Mungkin karena situasinya 
juga kita di desa jadi tidak 
terlalu ketat. 
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