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Lampiran 1

Pedoman Observasi

Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini,

yakni melakukan pengamatan tentang gambaran umum dan kegiatan sekolah di

SMAN 1 Kendari, meliputi:

1. Mengamati kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan rasa

tanggung jawab

a. Persiapan yang dilakukan sebelum memimpin upacara dan apel

b. Memimpin rapat

c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan pelimpahan wewanang

2. Mengamati interaksi seluruh warga sekolah

a. Interaksi kepala sekolah dengan guru

b. Interaksi guru dengan siswa.

c. Interaksi Kepala sekolah dengan siswa dan seluruh warga sekolah

d. Interaksi kepala sekolah dengan masyarakat sekitar

3. Mengamati kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan

antusiasme berprestasi

a. Pemberian motivasi

b. Pelaksanaan fungsi kepala sekolah sebagai supervisor

4. Mengamati kepemimpinan kepala sekolah dalam membantu pencapaian

tujuan dalam kegiatan tertentu di sekolah

a. Pelaksanaan fungsi pengendalian

b. Pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagai manajer
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Lampiran 2

Catatan Lapangan I

Nama : Drs. H. Agusman Hanisi, M.Si

Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Kendari

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2017

Tempat : SMA Negeri 1 Kendari

Pada hari rabu, kepala sekolah tiba di sekolah pada pukul 08.30 WITA. Kepala

sekolah tidak langsung masuk ke dalam ruangannya, namun sebelum masuk ke

ruangannya kepala sekolah terlebi dahulu melakukan pengawasan terhadap guru-

guru yang mengajar di kelas mereka. Hal ini dilakukan kepala sekolah setiap hari

tanpa memerintahkan orang lain mengerjakannya. Jadi, ketika ada guru yang tidak

hadir mengajar beliau langsung menghubungi guru tersebut dan menanyakan apa

halangan guru tersebut sehingga tidak mengajar pada jam pelajarannya. Ketika

diketahui guru yang bersangkutan berhalangan hadir, maka kepala sekolah dengan

sigap mengambil langkah yakni mencari guru yang berada di sekitar sekolah dan

menggantikan guru yang berhalangan tersebut. Kemudian kepala sekolah

berkomunikasi dengan guru. Komunikasi yang terjadi pada saat itu adalah

komunikasi yang sangat baik dari kepala sekolah yakni memulai dengan kata

minta tolong. Akhirnya guru yang bersangkutan langsung mengisi kelas tersebut

tanpa ada unsur paksaan dan ketika guru tersebut tengah tidak melakukan

kegiatan.
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Lampiran 3

Catatan Lapangan II

Nama : Drs. H. Agusman Hanisi, M.Si

Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Kendari

Hari/ Tanggal : Senin, 11 September 2017

Tempat : SMA Negeri 1 Kendari

Pada hari senin, pada pukul 07.30 WITA upacara bendera yakni rutinitas setiap

senin yang dilaksanakan di SMAN 1 Kendari. Kepala sekolah tiba di sekolah

pukul 06.45 WITA, beliau datang lebih awal untuk memantau persiapan

pelaksanaan upacara. Upacara di mulai tepat 07.30 WITA dengan kepala sekolah

sebagai pembina upacara dengan memakai songkok yang menjadi ciri khasnya

dalam menjalankan tugas kesehariannya. Semua siswa dan guru mengikuti

upacara dengan khidmat. Ketika kepala sekolah memberikan nasehat upacara,

saya paham semua yang dilontarkan adalah kata-kata motivasi dan selalu bekerja

sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diberikan, usai nasehat upacara

yakni pemberian penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi dan

mengahrumkan nama sekolah seperti Juara 1 kejuaran basket antar sekolah se-

kota Kendari, juara 1 presentasi karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Setiap ada

prestasi yang ditorehkan, maka senin adalah waktu yang tepat untuk memberikan

mereka penghargaan. Akhirnya, siswa-siswa lain termotivasi pula untuk menjadi

unggul dan bersaing sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap siswa yang

berbeda-beda. Kepala sekolah dan guru di SMA Negeri 1 Kendari tidak pernah
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memaksakan mereka untuk mengikuti suatu perlombaan, namun siswa lah yang

mendaftarkan diri dan menyatakan diri mampu kemudian dilatih oleh guru yang

memiliki bakat dibidang tersebut. Jadi pada hari senin itu, kepala sekolah hanya

sekedar menginformasikan bahwa selanjutnya bakal ada kaejuaran lain, jadi siswa

mendaftarkan diri. Usai upacara, kepala sekolah berbincang-bincang dengan

wakasek sarpras tentang pengadaan komputer, kepala sekolah menanggapi dan

melaksanakan tugasnya selaku kepala sekolah. Karena UN akan dilaksanakan dan

berbasis IT maka dibutuhkan tambahan komputer. Banyak bantuan yang diberikan

kepala sekolah baik dari segi pengkoordinasian, pengadaan dan bantuan teknis

agar semua kegiatan yang berjalan disekolah berjalan secara lancar aman dan

tentram.
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Lampiran 4

Catatan Lapangan III

Nama : Drs. H. Agusman Hanisi, M.Si

Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Kendari

Hari/ Tanggal : Rabu, 06 September 2017

Tempat : SMA Negeri 1 Kendari

Pada hari rabu, tepatnya pukul 09.00 WITA, saya mengamati tentang Pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab kepala sekolah di SMAN 1 Kendari, banyak hal yang

dilakukan kepala sekolah ketika hadir di sekolah salah satunya memonitoring guru

yang tidak mengajar dan menghubunginya ketika tidak hadir mengajar ketika jam

pelajarannya. Kemudian kepala sekolah masuk ke dalam ruangannya

melaksanakan tugasnya sebagai administrator dan menandatangani segala berkas

yang dibutuhkan persetujuan kepala sekolah. Sebagai manager bertugas untuk

controlling dan mengawasi bawahan saat bekerja.
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Lampiran 5

Catatan Lapangan IV

Nama : Drs. H. Agusman Hanisi, M.Si

Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Kendari

Hari/ Tanggal : Selasa, 05 September 2017

Tempat : SMA Negeri 1 Kendari

Pada hari selasa, pada pukul 09.00 WITA kepala sekolah mengamati kondisi

fasilitas yang dimiliki sekolah, sarana dan prasarana sekolah ,gedung sekolah

untuk melihat apakah ada kekurangan atau ada fasilitas yang sudah tidak layak

pakai lagi. Terkadang kepala sekolah melihat langsung, namun lebih banyak tugas

tersebut dilakukan oleh wakasek sarpras sebagai orang yang memiliki peran

penting dalam terpenuhinya sarana dan prasana di sekolah. Jadi, ketika ada

kekurangan masalah fasilitas sekolah maka wakasek kurikulum langsung

melaporkan hal tersebut ke kepala sekolah untuk di tindak lanjuti. Kepala sekolah

sebagai pengambil keputusan tentu harus mengetahui mengapa ini kurang dan

mengapa ada kerusakan, jika sudah jelas maka kepala sekolah langsung

mengambil keputusan dari segi tambahan maupun perbaikan fasilitas sekolah.
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Lampiran 6

Catatan Lapangan V

Nama : Drs. H. Agusman Hanisi, M.Si

Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Kendari

Hari/ Tanggal : Senin, 21 Agustus 2017

Tempat : SMA Negeri 1 Kendari

Pada hari senin, pukul 10.00 WITA, saya mengamati kepemimpinan kepala

sekolah dalam interaksi dengan masyarakat sekolah. Kepala sekolah

melakukannya dengan baik namun tetap serius kepala sekolah merangsang guru-

guru untuk bekerja dengan memberikan suri tauladan atau contoh. Dalam hal

memutuskan segala masalah kepala sekolah, tidak bisa melakukannya sendirian

kepala sekolah memerlukan pendapat dari guru-guru. Dalam hal tersebut

musyawarah adalah jawabannya. Dengan musyawarah kepala sekolah akan

mendapat kumpulan dari berbagai pendapat-pendapat. Dan untuk

mengesahkannya dibutuhkan pemilihan jawaban yang disimpulkan dari berbagai

pendapat tersebut.
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Lampiran 7

Catatan Lapangan VI

Nama : Drs. H. Agusman Hanisi, M.Si

Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Kendari

Hari/ Tanggal : Kamis, 17 Agustus 2017

Tempat : SMA Negeri 1 Kendari

Pada hari kamis, pukul 08.00 WITA, kepala sekolah selain sebagai seseorang

yang mengeoalai sekolah, kepala sekolah juga sebagai manajer yang

melaksanakan tugas supervisi. Kepala sekolah adalah seseorang yang dituakan di

sekolah, dan dianggap lebih mampu dari yang lain jadi, kepala sekolah

membimbing guru-guru dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru di

sekolah. Lingkungan yang menyenangkan tidak hanya dirasakan oleh kepala

sekolah saja namun guru dan peserta didik terkena dampak positifnya. Dengan

selalu menebar senyuman kepala sekolah suasana lingkungan kerja juga akan

mendukung kenyaman. Dengan kenyamanan tersebut guru-guru dalam melakukan

belajar mengajar juga akan nyaman. Semakin nyaman dalam hal pekerjaan juga

dapat mempengaruhi tingkat kerjasamanya antara guru-guru dan kepala sekolah

itu sendiri. Maka dari itu, dengan hubungan yang baik maka akan membangun

kerjasama yang baik pula.
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Lampiran 8

Catatan Lapangan VII

Nama : Drs. H. Agusman Hanisi, M.Si

Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Kendari

Hari/ Tanggal : Kamis, 14 Agustus 2017

Tempat : SMA Negeri 1 Kendari

Pada hari kamis, pukul 08.30 WITA Ketika selesai apel, kepala sekolah tidak

langsung masuk ke ruangannya lagi namun beliau memantau dari lantai 2 siswa

dan guru, serta melakukan tegur sapa kepada TU yang sedang menjalankan tugas.

Kemudian kepala sekolah masuk ke dalam ruangannya. Ketika itu datang tamu

yakni bagian humas dari TNI angkatan laut yang meminta kontribusi siswa SMA

Negeri 1 Kendari dalam peringatan HUT TNI AL dan mengisi marcing band di

hari itu. Namun, kepala sekolah tidak mengambil keputusan sepihak, namun

mengkomunikasikan hal tersebut dengan wakasek urusan kesiswaan. Inilah

bentuk hubungan yang baik tercipta antara sekolah dengan masyarakat di kota

kendari. Kemudian ibu wakasek menyakan waktu dan tempat diadakannya

kegiatan tersebut dan siap berpartisipasi dalam pelaksanaan HUT TNI AL

tersebut.
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Lampiran 9

Catatan Lapangan VIII

Nama : Drs. H. Agusman Hanisi, M.Si

Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Kendari

Hari/ Tanggal : Kamis, 21 September 2017

Tempat : SMA Negeri 1 Kendari

Pada hari kamis, pukul 08.30 WITA, kepala sekolah berinteraksi dengan siswa

yang ada di sekolah dengan santun dan sopan kepala sekolah menanyai siswa

tersebut, ada sedikit candaan yang diberikan kepala sekolah sehingga membuat

siswa sedikit senyum namun tetap dengan keseriusan menanyakan tentang apa

yang dipelajari hari ini dan ketika selesai mau lanjut dimana. Kepala sekolah yang

ramah dan santun juga salah satu cara membangun hubungan yang baik antara

kepala sekolah dengan siswa, dengan guru dan masyarakat yang tinggal di

lingkungan sekolah sebagai salah satu langkah mencapai visi dan misi yang

dimiliki sekolah dengan manajer kepala sekolah.
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Lampiran 9

Pedoman Wawancara

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Nama :

Hari/ tanggal :

Tempat :

1. Apakah anda mengetahui visi sekolah?

2. Apakah visinya? Mengapa visi tersebut diperlukan?

3. Bagaimana cara kepala sekolah dalam menerapkan manajemen partisipatif

dan kooperatif dengan melibatkan penghuni sekolah?

4. Bagaimana cara kepala sekolah menciptakan iklim belajar yang kondusif

kepada semua warga sekolah?

5. Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan semangat berprestasi di

sekolah?

6. Bagaimana cara kepala sekolah menumbuh kembangkan jiwa kompetitif

sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dan menjadi salah satu

sekolah unggul di kota kendari?

7. Apakah fasilitas dan motivasi yang diberikan kepala sekolah kepada warga

sekolah untuk meraih prestasi ssesuai dengan kompetensi yang

diharapkan?

8. Bagaimana cara kepala sekolah membangun kerja sama yang baik dan

hubungan yang harmonis antar warga sekolah?

9. Bagaiman kepala sekolah menunjukkan perhatiannya kepada guru dan

lainnya?

10. Apakah gaya kepemimpinan/tipe kepemimpinan yang digunakan kepala

sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?
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11. Bagaimana implementasi kepala sekolah sebagai manajer/ pengawas,

administrator, penyedia, pemimpin di SMAN 1 Kendari?

12. Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan bagi yang memiliki

kemajuan/prestasi? Bagaimana bentuknya?
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Lampiran 10

Transkrip Wawancara I

Nama Sekolah : SMAN 1 Kendari

Nama : Drs. La Tjinta

Jabatan : Wakasek Hubungan Masyarakat

Hari/ tanggal : Kamis, 17 Agustus 2017

Jam : 10.40 WITA

Tempat Wawancara : Ruang Wakasek

Peneliti : Assalamu’alaikum

Informan : wa’alaikumsalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, setelah

melakukan observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh

tentang kepemimpinan kepala sekolah

Informan : oh, iya silakan!

Peneliti : Apakah anda mengetahui visi sekolah?

Informan : Mewujudkan insan Indonesia yang berkepribadian Pancasila,

cerdas spritual (SQ), cerdas intelegensi (IQ), cerdas emosional

(EQ), cerdas kinestetik agar mampu bersaing secara global

Peneliti : Apakah visinya? Mengapa visi tersebut diperlukan?

Informan : iya, visi ini diperlukan untuk senantiasa merangsang siswa-siswa

menjadi aktif dan tanggap terhadap perubahan zaman, dituntut

memiliki kemahiran dan mampu berjiwa kompetitif.
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Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah dalam menerapkan manajemen

partisipatif dan kooperatif dengan melibatkan penghuni sekolah?

Informan : kalau disekolah ini, langkah kepala sekolah yakni

mensejahterakan setiap warga sekolah bukan karena uang namun

semua orang bekerja disekolah dengan penuh rasa tanggung jawab

dan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menciptakan iklim belajar yang

kondusif kepada semua warga sekolah?

Informan : menciptakan iklim belajar yang baik yakni dengan berbagai cara

salah satunya dengan melakukan pengawasan secara langsung

yang dilakukan kepala sekolah setiap paginya untuk mengetahui

siapa guru yang hadir dan siapa yang tidak hadir

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan semangat

berprestasi di sekolah?

Informan : Siswa-siswa yang bersekolah disini, bukan hanya untuk belajar,

mereka juga berorganisasi, berkelompok dan bekerja sama untuk

menghadapi permasalahan dalam pembelajaran dan kegiatan

kokurikuler. Memang ada siswa yang belajar mandiri tetapi itu

hanya beberapa saja yang kami lihat, karena selama ini siswa-siswi

selalu menunjukkan kebersamaan di sekolah. Faktor ini penting

untuk menunjukkan adanya peningkatan kecerdasaran intelektual

mereka

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuh kembangkan jiwa

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dan

menjadi salah satu sekolah unggul di kota kendari?

Informan : Unggul yang pertama dibuktikan dengan akreditasi sekolah yang

berguna nntinya untuk para alumni sekolah melanjutkan jenjang

pendidikan dan rasa tanggung jawab masing-masing warga sekolah
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lah yang menyebabkan sekolah ini bisa unggul sampai saat ini.

Intinya rasa tanggung jawab yang besarlah yang membuat sekolah

ini dan mempertahankan keunggulannya

Peneliti :Apakah fasilitas dan motivasi yang diberikan kepala sekolah

kepada warga sekolah untuk meraih prestasi sesuai dengan

kompetensi yang diharapkan?

Informan : Memang benar bahwa kepala sekolah adalah motivator dan

administrator, namun tanpa adanya  seperti itu kami selalu bekerja

karena dilandasi tanggung jawab yang selalu mengingatkan kepada

kami para guru untuk giat bekerja dan semangat dalam menjalankan

kegiatan belajar mengajar. Cara yang digunakan oleh kepala

sekolah untuk menfasilitasi dan memotivasi siswa untuk meraih

prestasi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan adalah cara-

cara manajerial dan digunakan untuk mengatur pekejeraan di

sekolah dan kadang kala kami dilibatkan dalam pekerjaan tersebut

untuk membantu mengerjakan sesuai dengan tugas kami. Sebagai

manajer, kepala sekolah selalu mengendalikan pekerjaan kami

sehingga kami tidak bisa santai bekerja dan hasil kerjapun dinilai.

Kami seringkali ditegur, jika pekerjaan tidak sesuai. Perilaku

kepala sekolah ini sudah sering kami hadapi di sekolah dan kami

pahami bahwa beliau menginginkan pekerjaan harus selesai dan

untuk itu perannya sebagai manajer membuat kami bekerja bukan

hanya sebagai guru saja tetapi juga sebagai mitra kerjanya di

sekolah yang difasilistasi dan dimotivasi untuk mewujudkan tujuan

pendidikan di sekolah.1

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah membangun kerja sama yang baik

dan hubungan yang harmonis antar warga sekolah?

1 La Tjinta, Wakasek Humas  SMAN 1 Kendari, Kendari, Sultra. Wawancara oleh penulis
di SMAN 1 Kendari, 17 Agustus 2017
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Informan : yakni utamanya dengan tegur sapa, dengan mempermudah

komunikasi dengan teman-teman dan kita hindari hal-hal yang

merusak pertemanan, misalnya seperti penelitian, kalau misalnya

penelitian bahasa inggris maka saya membawanya ke guru bahasa

inggris pula.

Peneliti : Bagaiman kepala sekolah menunjukkan perhatiannya kepada guru

dan lainnya?

Informan : yakni dengan tadi yaitu dengan mensejahterakan setiap warga

sekolah.

Peneliti : Apakah gaya kepemimpinan/tipe kepemimpinan yang digunakan

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya?

Informan : kepemimpinan kepala sekolah ini lebih condong kedewasannya

yakni selalu membimbing tanpa ada pandang bulu, selalu membina

dan mengutamakan demokrasi.

Peneliti : Bagaimana implementasi kepala sekolah sebagai manajer/

pengawas, administrator, penyedia, pemimpin di SMAN 1

Kendari?

Informan : laporan yang disampaikan secara tertulis kepada kepala sekolah

terutama absensi guru dan siswa. Hanya beliau tidak turun ke

lapangan untuk mengawasi kegiatan administrasi. Paling bagus

kalau beliau mau turut terlibat langsung dalam penyelenggaraan

administrasi supaya ada dorongan kepada kami untuk bersemangat

dalam bekerja karena adalah perhatian langsung dari kepala

sekolah. Tetapi kemudian yang terjadi hanya laporan yang yang

awasi dam itu harus disampaikan setiap hari, kalau tidak

disampaikan, beliau akan memanggil wakil kepala sekolah untuk

mempertanggungjawabkan laporan hari aktivitas sekolah. Ini juga
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menunjukkan suatu sikap ketegasan kepala sekolah dalam

memimpin administrasi sekolah dan beliau memang administrator

yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Kendari saat ini. Kepemimpinan

beliau telah mewujudkan administrasi sekolah yang baik dalam

pengelolaan siswa baru, penempatan siswa, mutasi dan promosi

guru, pengelolaan siswa, semuanya beliau atur secara strategis

sehingga berlangsung dengan baik dan itu kami rasakan dimana

sampai saat ini SMA Negeri 1 Kendari mampu bersaing dengan

sekolah lainnya dalam hal penyelenggaraan administrasi sekolah

Peneliti :Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan bagi yang

memiliki kemajuan/prestasi? Bagaimana bentuknya?

Informan : penghargaan yang diberikan lebih ke sertifikat dan itu diberikan

oleh sekolah agar siswa senantiasa terus mengasah kemampuannya

dan sertifikat ini juga berguna untuk melanjutkan sekolah mereka

ke perguruan tinggi ternama.

Peneliti : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum.

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam.
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Lampiran 11

Transkrip Wawancara II

Nama Sekolah : SMAN 1 Kendari

Nama : Dra. Siti Zatiar Ihfa:

Jabatan : Wakasek Kesiswaan

Hari/ tanggal : Kamis, 7 September 2017

Jam : 10. 15 WITA

Tempat Wawancara : Ruang Wakasek

Peneliti : Assalamu’alaikum

Informan : wa’alaikumsalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya bu mengganggu waktunya, setelah

melakukan observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh

tentang kepemimpinan kepala sekolah

Informan : oh, iya silakan!

Peneliti :Apakah fasilitas dan motivasi yang diberikan kepala sekolah

kepada warga sekolah untuk meraih prestasi ssesuai dengan

kompetensi yang diharapkan?

Informan : Beliau adalah motivator yang handal di sekolah kami, tiada

hentinya beliau memberi arahan dan nasehat kepada kami dalam

melaksanakan pekerjaan dan beliau melakukan pengawasan

dengan rutin untuk mengetahui guru yang mengajar dan yang tidak

mengajar.Menurut beliau, pengawasan sangat penting untuk

memotivasi kerja guru dan minat belajar siswa dan harus dilakukan

secara intensif di sekolah. Untuk itu menurut beliau, tugas ini harus
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dilaksanakan olehnya setiap hari kerja. Ini memang baik untuk

sekolah.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah membangun kerja sama yang baik

dan hubungan yang harmonis antar warga sekolah?

Informan : Kepala sekolah memiliki kepribadian yang tegas dan disiplin dan

untuk itu semua beliau sampai hari ini tetap berada di SMA Negeri

1 Kendari sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani.

Kedemokratisan kepala sekolah dalam memimpin sekolah dengan

tidak melihat perbedaan yang ada di sekolah dan merangkul semua

dalam satu keluarga yang mana beliau menjadi kepala keluarga.

Dalam misi ini agama dan budaya menjadi perhatian penting bagi

kita semua untuk membangun persatuan dan kesatuan serta

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kepala sekolah

adalah menjamin kerukunan beragama dan berbudaya di sekolah.

Tanggung jawab ini juga menjadi bagian kami sebagai warga

sekolah dalam menjamin kesatuan dan persatuan di sekolah

Peneliti : Bagaiman kepala sekolah menunjukkan perhatiannya kepada guru

dan lainnya?

Informan : Perhatian yang diberikan kepala sekolah lebih kepada

memberikan kesejahteraan kepada kami.

Peneliti : Apakah gaya kepemimpinan/tipe kepemimpinan yang digunakan

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya?

Informan : Kalau menurut saya, bapak kepala sekolah ini memimpin sekolah

kami dngan sifat demokratisnya yang dewasa dalam menghadapi

berbagai masalah termasuk masalah-masalah di sekolah ini. Kami

sering berdiskusi dan bertukar informasi dengan mengemukakan

ide-ide yang kemudian menjadi sasaran kerja untuk dicapai.



113

Sekolah kami ini memiliki kepala sekolah yang memiliki

kompetensi  yang baik dan beliau telah menunjukkan

kemampuannya untuk mendidik dan memberi pelajaran kepada

kami semua di sekolah ini sebagai guru yang baik

Peneliti : Bagaimana implementasi kepala sekolah sebagai manajer/

pengawas, administrator, penyedia, pemimpin di SMAN 1

Kendari?

Informan : Semua guru di sekolah ini memiliki tanggung jawab yang sama

terhadap pekerjaan masing-masing, kepala sekolah memang jarang

bertemu dengan guru-guru tetapi beliau selalu menunggu laporan

dari saya untuk mengetahui perkembangan siswa dan guru di

sekolah ini. Untuk itu saya selalu menyiapkan data-data yang

dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada kepala

sekolah. Bapak Kepala Sekolah adalah penanggung jawab

administrasi sekolah SMA Negeri 1 Kendari, beliau melimpahkan

tugas ini kepada saya sebagai wakilnya tetapi segala sesuatu harus

melalui beliau termasuk kegiatan surat menyurat. Beliau yang

mengambil keputusan terhadap penyelenggaraan administrasi

sekolah ini, saya hanya pemangku jabatan wakil kepala sekolah

dengan tugas struktural untuk memimpin bidang ini dan sekaligus

juga membantu kepala sekolah untuk memperlancarkan pekerjaan

administrasi sekolah selain itu tugas administrator bukan saja

menandatangani surat atau pengambilan keputusan tetapi juga

menyusun rencana kerja bidang administrasi, terutama dalam

penerimaan siswa baru, guru baru, mutasi guru/pegawai sekolah

dan siswa dan juga pengelolaan administrasi kenaikan kelas dan

kelulusan siswa yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Karena di sekolah ini ada guru tetap, guru honor, dan siswa-siswa

yang harus dilengkap dengan berkas dan dokumen-dokumen yang
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merupakan pekerjaan administrasi dan semua itu harus diketahui

dan disetujui oleh kepala sekolah

Peneliti :Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan bagi yang

memiliki kemajuan/prestasi? Bagaimana bentuknya?

Informan : penghargaan yang diberikan berupa sertifikat yang sangat

berguna bagi mereka untuk kedepannya agar dapat digunakan

untuk mendaftar di perguruan tinggi terbaik di indonesia.

Peneliti : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum.

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam.
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Lampiran 12

Transkrip Wawancara III

Nama Sekolah : SMAN 1 Kendari

Nama : Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd.

Jabatan : Wakasek Kurikulum

Hari/ tanggal : Senin. 21 Agustus 2017

Jam : 10.14 WITA

Tempat Wawancara : Ruang Wakasek

Peneliti : Assalamu’alaikum

Informan : wa’alaikumsalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, setelah

melakukan observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh

tentang kepemimpinan kepala sekolah

Informan : oh, iya silakan!

Peneliti : Apakah anda mengetahui visi sekolah?

Informan : Mewujudkan insan Indonesia yang berkepribadian Pancasila,

cerdas spritual (SQ), cerdas intelegensi (IQ), cerdas emosional

(EQ), cerdas kinestetik agar mampu bersaing secara global

Peneliti : Apakah visinya? Mengapa visi tersebut diperlukan?

Informan : Visi dan misi ini mendukung kurikulum sekolah dan menjadi

tanggung jawab kami semua sebagai warga sekolah untuk

menyelenggarakan pendidikan. Misi untuk melaksanakan strategi
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pembelajaran secara efektif initnya adalah implementasi kurikulum

sekolah yang dipimpin oleh Bapak kepala sekolah. Kepemimpinan

beliau yang menjadi ukuran keberhasilan di sekolah ini. Kami

hanya pelaksana pekerjaan yang beliau rencanakan dan setiap ide

atau gagasan dari kami untuk melaksanakan pekerjaan kami selalu

diberi kesempatan mengemukakan pendapat karena beliau

memiliki kepemimpinan yang condong demokrasi.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah dalam menerapkan manajemen

partisipatif dan kooperatif dengan melibatkan penghuni sekolah?

Informan : Setiap guru-guru punya tupoksi masing-masing seperti saya

bagian kurikulum saya menangani kurikulum dalam pembagian

mata pelajaran dan andil kepala sekolah yakni memberikan tugas

langsung sesuai dengan tupoksi kami.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menciptakan iklim belajar yang

kondusif kepada semua warga sekolah?

Informan : iklim belajar yang baik diciptakan yakni dengan cara salah

satunya dengan melengkapi sarana dan prasarana kurikulum

diperbaiki dan selalu diperbarui supaya iklim belajar itu tidak

monoton dan senantiasa salalu tanggap terhadap perubahan zaman.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan semangat

berprestasi di sekolah?

Informan : Yakni dengan memberikan penghargaan bagi siswa-siswa yang

memiliki prestasi dan memberikan banyak lagi agar yang lain

termotivasi juga untuk berprestasi di sekolah maupun diluar

sekolah nantinya.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuh kembangkan jiwa

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dan

menjadi salah satu sekolah unggul di kota kendari?
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Informan : Salah satunya yakni dengan penekanan pada pembelajaran agar

pembelajaran bisa efektif, dan kami tanggap terhadap perubahan

misalnya ada informasi tentang perubahan kurikulum maka kami

langsung melakukan sosialisasi itu untuk meningkatkan mutu

pendidikan. Otomatis ketika kualitas guru meningkat maka

siswanya pun akan berkualitas. Disamping perkembangan sekolah

kami juga mengembangkan siswa tetapi tetap mempunyai jiwa

patriotis.

Peneliti :Apakah fasilitas dan motivasi yang diberikan kepala sekolah

kepada warga sekolah untuk meraih prestasi sesuai dengan

kompetensi yang diharapkan?

Informan : kepala sekolah memotivasi dalam berbagai kegiatan yakni ketika

apel dan ketika upacara dan beliau selalu menekankan agar selalu

menumbuhkan rasa kompetitif dan berprestasi di lingkungan

sekolah agar selalu menjadi unggul.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah membangun kerja sama yang baik

dan hubungan yang harmonis antar warga sekolah?

Informan : Style orang berbeda-beda yah, ada dengan gaya memanggil dan

bapak ini lebih ke style demokratis karena dia masih mau

menerima saran, setiap rapat masih meminta pendapat kami.

Peneliti : Bagaimana kepala sekolah menunjukkan perhatiannya kepada

guru dan lainnya?

Informan : Yakni minimal dengan dia hadir dan menunjukkan rasa ingin

tahunya, dan dia diskusi dengan teman-teman, misalnya ada

kegiatan dia juga hadir bersatu, itu salah satu tanda dia juga ingin

berbaur dalam hal peningkatan mutu.
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Peneliti : Apakah gaya kepemimpinan/tipe kepemimpinan yang digunakan

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya?

Informan : kalau menurut saya kepemimpinan kepala sekolah ini lebih

demokratis yah.

Peneliti : Bagaimana implementasi kepala sekolah sebagai manajer/

pengawas, administrator, penyedia, pemimpin di SMAN 1

Kendari?

Informan : Salah satu fungsi kepala sekolah kan supervisi, membimbing dan

mengarahkan guru, beliau kan belum lama jadi beliau masih

melakukan observasi dan melakukan pengecekan terhadap kelas

yang gurunya tidak mengajar maka kepala sekolah langsung

menghubungi.

Peneliti :Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan bagi yang

memiliki kemajuan/prestasi? Bagaimana bentuknya?

Informan : kalau siswa ada bentuk penghargaan, maka jika dia juara tingkat

nasional maka dia diberikan pembebasan pembayaran komite, dan

diberikan perhatian sedikit lebih dan diberikan pula surat

rekomendasi ketika dia ingin melanjutkan studinya nanti, diberikan

pula sertifikat oleh sekolah.

Peneliti : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum.

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam.
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Lampiran 13

Trankrip Wawancara IV

Nama Sekolah : SMAN 1 Kendari

Nama : Drs. H. Sauri. L

Jabatan : Guru Pendidikan Agama Islam

Hari/ tanggal : 5 September 2017

Jam : 09.43 WITA

Tempat Wawancara : Ruang Wakasek

Peneliti : Assalamu’alaikum

Informan : wa’alaikumsalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, setelah

melakukan observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh

tentang kepemimpinan kepala sekolah

Informan : oh, iya silakan!

Peneliti : Apakah anda mengetahui visi kepala sekolah?

Informan : Mewujudkan insan Indonesia yang berkepribadian Pancasila,

cerdas spritual (SQ), cerdas intelegensi (IQ), cerdas emosional

(EQ), cerdas kinestetik agar mampu bersaing secara global

Peneliti : Apakah visinya? Mengapa visi tersebut diperlukan?

Informan : Penting untuk perkembangan sekolah agar sekolah bukan hanya

taraf indonesia saja namun juga bertaraf internasional yah.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah dalam menerapkan manajemen

partisipatif dan kooperatif dengan melibatkan penghuni sekolah?
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Informan : Terkadang kami dikumpulkan oleh kepala sekolah untuk

membahas pekerjaan yang akan dikerjakan dan beliau sendiri yang

membagi pekerjaan itu kepada kami untuk dilaksanakan hingga

selesai selain itu beliau juga mengevaluasi pekerjaan kami setiap

saat untuk memastikan pekerjaan yang kami laksanakan

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menciptakan iklim belajar yang

kondusif kepada semua warga sekolah?

Informan : Caranya yakni tergantung gurunya juga, dan pastinya tergantung

pada ruang kelas tempat terjadi proses pembelajaran disekolah.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan semangat

berprestasi di sekolah?

Informan : Misi sekolah yang ini adalah tugas dan kegiatan yang harus

dilakukan oleh semua warga sekolah. Memang benar bahwa misi

ini dibuat oleh kepala sekolah tetapi dalam implementasinya, kami

menjadi bagian dari sasaran program dalam misi yakni guru sesuai

dengan bidangx membimbing siswa. kami senang dengan misi ini

karena siswa diberi kesempatan untuk meraih prestasi dan

membawa nama sekolah dalam setiap perlombaan atau kegiatan-

kegiatan pendidikan lainnya. Kami bangga bisa bersaing dengan

sekolah menengah atas lainnya di Kota Kendari dan kami selalu

menyiapkan siswa-siswa yang siap untuk kegiatan tersebut dan

kami sangat bangga dengan mereka yang mampu menempatkan

sekolah kami di deretan atas yang menunjukkan bahwa sekolah

kami adalah sekolah yang berkualitas

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuh kembangkan jiwa

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dan

menjadi salah satu sekolah unggul di kota kendari?
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Informan : Sebenarnya keunggulah sekolah ini sudah ada dan lahir sejak

lama, banyak indikator ukuran yang dapat digunakan untuk

mengetahui keberhasilan sekolah seperti kecerdasan intelektual

siswa yang bersekolah di SMA Negeri 1 Kendari juga harus

diperhatikan karena setiap siswa memiliki daya serap yang berbeda

dan perlu untuk ditingkatkan untuk membangun keunggulan

bersaing sekolah. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya

beberapa penghargaan yang diperoleh siswa dalam beberapa

kejuaran yang mereka ikut dan berhasil menempatkan sekolah ini

sebagai sekolah yang unggu

Peneliti :Apakah fasilitas dan motivasi yang diberikan kepala sekolah

kepada warga sekolah untuk meraih prestasi ssesuai dengan

kompetensi yang diharapkan?

Informan : Motivasi diberikan kepala sekolah ketika upacara dan apel jelas

untuk terus membakar semangat siswa agar terus berpacu dalam

berkompetisi dan mengharumkan nama sekolah.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah membangun kerja sama yang baik

dan hubungan yang harmonis antar warga sekolah?

Informan : Kepala sekolah kami ini sebenarnya cukup demokratis dalam

memimpin sekolah dan sikap dan karakternya dalam berdemokrasi

membuat kami guru-guru di sekolah ini tidak segan untuk

berkomunikasi. Kepala sekolah ini orangnya dapat diajar

berdiskusi tetapi hanya pada forum rapat dan berbagai pertemuan

itu bagi kami sudah cukup untuk mendukung efektivitas kegiatan

pembelajaran kami di sekolah ini.

Peneliti : Bagaimana kepala sekolah menunjukkan perhatiannya kepada

guru dan lainnya?
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Informan : Kepala sekolah adalah pemimpin yang bijaksana dan penuh

perhatian kepada semua pihak, baik kepada guru/pegawai sekolah,

siswa maupun kepada orang tua siswa. Hal ini menunjukkan

karakter pemimpin yang demokratis dimana kepala sekolah

menjadi orang yang dipercaya oleh semua pihak untuk membangun

sekolah dalam mewujudkan visi sekolah, memang beliau tegas dan

disiplin dalam memimpin sekolah, selama saya di sekolah ini saya

tahu benar tentang kepala sekolah ini, beliau ingin bekerja secara

profesional untuk membangun sekolah ini apalagi saat ini SMA

Negeri 1 dihadapkan dengan isu-isu tentang lokasi sekolah yang

jauh dari akses pemerintahan dan askes jalanan, padahal isu-isu itu

hanyalah siasat untuk melemahkan kinerja kepala sekolah tetapi

hal itu sampai saat ini masih tetap ditepis dan tidak dihiraukan.

Beliau tetap pada visi dan misi yang telah ditetapkan bersama kami

bawahannya

Peneliti : Apakah gaya kepemimpinan/tipe kepemimpinan yang digunakan

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya?

Informan : Kepala sekolah yang memimpin sekolah kami adalah seorang

pendidik yang selalu melaksanakan tugas kepemimpinannya

dengan baik, beliau selalu memberi arahan dan bimbingan kepada

kami bahkan beliau selalu mendidik kami untuk memahami

pekerjaan yang kami kerjakan, kemudian juga bahwa beliau itu

memiliki sifat demokratis dalam mendidik kami dan satu kali

kesempatan mendidik kami, kesannya seperti dalam satu keluarga.

Teman-teman guru juga beranggapan yang sama, makanya beliau

itu tetap ada di SMA Negeri 1 Kendari sebagai pendidik sekaligus

sebagai orang tua kami di sekolah
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Peneliti : Bagaimana implementasi kepala sekolah sebagai manajer/

pengawas, administrator, penyedia, pemimpin di SMAN 1

Kendari?

Informan : Karena ini kepala sekolah baru, dari segi pengawasan beliau

mantap karena selalu melakukan perhatian kepada setiap ruangan

kepada setiap kelas setiap datang pagi di sekolah

Peneliti : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum.

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam.
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Lampiran 14

Trankrip Wawancara V

Nama Sekolah : SMAN 1 Kendari

Nama : Eddy Wardoyo, S.Pd

Hari/ tanggal : 11 September 2017

Jam : 11.21 WITA

Tempat Wawancara : Ruang TIK

Peneliti : Assalamu’alaikum

Informan : wa’alaikumsalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, setelah

melakukan observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh

tentang kepemimpinan kepala sekolah

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah dalam menerapkan manajemen

partisipatif dan kooperatif dengan melibatkan penghuni sekolah?

Informan : salah satunya yakni dengan menghubungi semua wakasek

kemudian mendiskusikan apa yang mesti diprioritaskan kemudian

dan komunikasikan hal-hal yang penting kepada seluruh guru apa

yang mesti diprioritaskan atau mungkin ada usulan-usulan yang

lain dari mereka para guru.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menciptakan iklim belajar yang

kondusif kepada semua warga sekolah?

Informan : Kalau dari segi sarana dan prasarana untuk meciptakan itu harus

tumbuh rasa menjaga sarana dan prasarana tersebut. Karena sarana

merupakan pencipta iklim yang kondusif dalam PBM.
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Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuh kembangkan jiwa

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dan

menjadi salah satu sekolah unggul di kota kendari?

Informan : mempersiapkan baik jangka pendek maupun jangka panjang

sarana dan prasarana yang dibutuhkan guru siswa dan semua warga

sekolah, yakni sarana yang setiap saat harus diawasi, dan sarana

prasarana jangka panjang maupun menengah kita persiapkan.

Peneliti : Apakah fasilitas dan motivasi yang diberikan kepala sekolah

kepada warga sekolah untuk meraih prestasi ssesuai dengan

kompetensi yang diharapkan?

Informan : Jadi, saya kira komitmen sangat besar dan memang banyak sarana

yang harus dibenahi, dan banyak bantuan yang cukup signifikan

terutama fasilitas sekolah dan motivasi dan memang semua itu

penting untuk perkembangan sekolah. Dan perpustakaan disetiap

sudut sekolah untuk siswa agar gemar membaca.

Peneliti : Bagaiman kepala sekolah menunjukkan perhatiannya kepada guru

dan lainnya?

Informan : Perhatian dari bapak kepala sekolah itu kan sudah jelas melalui

tugas yang diberikan kepada guru-guru di sekolah dan mereka

selalu diberikan pelatihan-pelatihan. Mereka selalu diberikan

kesempatan untuk mengemukakan pendapat, Itulah yang membuat

guru memiliki rasa tanggung jawab yang besar dengan

pekerjaannnya. Dan biasanya tanpa ada perhatianpun kami bekerja

sesuai dengan tupoksi karena kami sadar kami harus profesional

menjalani tuga mengajar

Peneliti : Apakah gaya kepemimpinan/tipe kepemimpinan yang digunakan

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya?
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Informan : Saya melihat bahwa sistem administrasi yang diselenggarakan di

SMA Negeri 1 Kendari ini terus diperbaiki dari sisi gaya pelayanan

yang mengutamakan keramahan, sopan santun dan saling bekerja

sama. Gaya ini membuat warga belajarsemakin tertarik untuk dapat

menjadi siswa di sekolah kami. Pelayanan administrasi yang ramah

dan sopan santuan adalah bagian dari strategi kepala sekolah yang

demokratis untuk membangun administrasi sekolah. Hal ini juga

menjadi salah satu strategi bersaing dengan sekolah SMA lainnya

di Kota Kendari. Inti dalam perkembangan sekolah hanya satu

yang utama yaitu pelayanan pendidikan yang baik dengan guru-

guru yang berkualitas, nah oleh sebab itulah saya berani berkata

bahwa demokratis kepala sekolah memiliki pengaruh yang besar

dan didukung dengan saranan dan prasarana sekolah yang terus

menerus disiapkan.

Peneliti : Bagaimana implementasi kepala sekolah sebagai manajer/

pengawas, administrator, penyedia, pemimpin di SMAN 1

Kendari?

Informan : Pengawasan terhadap sarana dan prasarana sekolah ketika ada

kerusakan maka saya melaporkan kemudian ditindak lanjuti oleh

kepala sekolah dan mengambil keputusan selanjutnya.

Peneliti : Perbedaan kepala sekolah yang sebelumnya dengan yang

sekarang?

Informan : Tetap ada perbedaan namun dari segi tipe hampir sama, namun

dari segi disiplin kepala sekolah yang sekarang, kalo dari segi

komunikasi kepala sekolah kepala sekolah yang dulu lebih lepas,

sedangkan yang sekarang lebih sedikit bicara satu dua kalimat itu

jelas dan tetap ada sedikit candaan.

Peneliti : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum.
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Lampiran 15

Trankrip Wawancara VI

Nama Sekolah : SMAN 1 Kendari

Nama : Drs. H. Marsuq

Hari/ tanggal : 5 September 2017

Jam : 09.43 WITA

Tempat Wawancara : Ruang Wakasek

Peneliti : Assalamu’alaikum

Informan : wa’alaikumsalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, setelah

melakukan observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh

tentang kepemimpinan kepala sekolah

Informan : oh, iya silakan!

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah dalam menerapkan manajemen

partisipatif dan kooperatif dengan melibatkan penghuni sekolah?

Informan : kepala sekolah memberi pekerjaan yang sesuai dengan

kemampuan kami karena ada tugas untuk mengajar dan

membimbing siswa. Pekerjaan yang diberikan kepala sekolah bagi

kami sebagian besar bersifat administrasi pendidikan dan

pelayanan siswa di sekolah. Ada juga pekerjaan lain seperti

proyek-proyek pengadaan fasilitas sekolah, biasanya beliau

membuat kelompok kerja untuk menyelesaikan pekerjaan ini agar

dapat terlaksana dengan baik karena yang beliau inginkan adalah

terlaksananya pekerjaan yang diberikan kepada kami. Bapak

kepala sekolah tidak membeda-bedakan bawahannya untuk
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memberikan pekerjaan tetapi yang beliau inginkan adalah bekerja

dengan tekun dan tidak menunda pekerjaan yang diberikan. Beliau

juga sering memberi motivasi agar kami lebih bersemangat dalam

melaksanakan

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan semangat

berprestasi di sekolah?

Informan : Semangat mereka menjadi pancaran bagi kami bahwa kami

adalah guru-guru yang berkualias yang dpercaya oleh kepala

sekolah untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah ini. Kami

sangat berterima kasih kepada kepala sekolah yang memberi

kesempatan dan kepercayaan untuk mengembangkan pendidikan

matematika dan mengarahkan siswa kepada kompetensi

pembelajaran yang lebih bersaing dan mampu menempatkan

sekolah kami pada posisi yang diperhitungkan sebagai sekolah

unggulan.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuh kembangkan jiwa

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dan

menjadi salah satu sekolah unggul di kota kendari?

Informan : Prestasi belajar kami di sekolah boleh dikata sama seperti sekolah

lainnya dan belajar mengajar yang kami lakukan juga adalah hal

yang biasa sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang ditetapkan

tetapi prestasi anak-anak didik kami dalam olimpiade matematika,

membuka mata warga belajar bahwa sekolah kami mampu

bersaing secara kompetitif.

Peneliti :Apakah fasilitas dan motivasi yang diberikan kepala sekolah

kepada warga sekolah untuk meraih prestasi ssesuai dengan

kompetensi yang diharapkan?
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Informan : Bapak kepala sekolah adalah pemimpin kami yang paling depan

dengan arah dan kebijakan yang membuat sekolah kami mampu

bersaing dan memperoleh berbagai perhargaan pada kejuaraan dan

perlombaan baik di sekolah sendiri maupun di sekolah lain atau

lembaga pendidikan lain. Ini bukti bahwa kepala sekolah kami

yang mampu memimpin sekolah untuk bersaing. saya dengan

teman-teman guru lainnya sangat apresiasi terhadap kepemimpinan

kepala sekolah ini, beliau memiliki demokratis yang hebat untuk

mendayagunakan kami untuk mewujudkan visi sekolah dan sampai

saat ini kami bersatu padu membantuk kepala sekolah dalam

melaksanakan berbagai tugas yang diberikan kepada kami.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah membangun kerja sama yang baik

dan hubungan yang harmonis antar warga sekolah?

Informan : Kepala sekolah kami sering mengajar kami untuk bekerja sama

dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di sekolah, tetapi beliau

sering memberi pekerjaan pada saya rapat kerja atau kami

dipanggil di ruang kerjannya. Beliau memang bersikap terbuka dan

sering memberi arahkan kepada kami untuk bekerja sama dan

menyelesaikan pekerjaan secara bersama.

Peneliti : Apakah gaya kepemimpinan/tipe kepemimpinan yang digunakan

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya?

Informan : Gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah dalam

menyelenggarakan pelayanan administrasi sekolah sangat baik,

saya berkata demikian karena semakin lama sekolah ini semakin

terkenal dan mampu memberi pelayanan pendidikan kepada

masyarakat hingga menghasilkan lulusan-lulusan yang terserap

diperguruan tinggi negeri, ini semua adalah hasil didikan kepala

sekolah yang terus menerus membangun daya tarik dan daya saing
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sekolah dengan seni yang dimilikinya, kami juga berterima kasih

karena sekolah kami ini menjadi sekolah pilihan yang semakin

berkembang di Kota Kendari

Peneliti : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum.

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam.
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Lampiran 16

Transkrip Wawancara VII

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Kendari

Nama : Sirajuddin, S.Pd

Jabatan : Guru Tidak Tetap

Hari/ tanggal : Kamis, 7 September 2017

Jam : 10.00 WITA

Tempat Wawancara : Ruang Guru

Peneliti : Assalamu’alaikum

Informan : wa’alaikumsalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, setelah

melakukan observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh

tentang kepemimpinan kepala sekolah.

Informan : oh, iya silakan!

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah dalam menerapkan manajemen

partisipatif dan kooperatif dengan melibatkan penghuni sekolah?

Informan : Cara kepala sekolah dengan selalu melibatkan kami dengan

berbagai event yang dibuat sekolah, kami tidak disuruh vakum

namun kami diperintahkan untuk menjadi guru yang aktif di

sekolah.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan semangat

berprestasi di sekolah?

Informan : siswa-siswa kami merupakan anak-anak yang mau belajar dan

berkembang di sekolah ini. Kami memberi pelajaran sesuai dengan
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kurikulum yang disediakan di sekolah kemudian kami tambahkan

dengan berbagai referensi yang berhubungan dengan pembelajaran

agama yang membuat anak-anak dapat belajar dengan baik. Bapak

kepala sekolah juga merespon dan memberi perhatian kepada

aktivitas belajar siswa di sekolah ini termasuk anak-anak yang

berada pada konsentrasi IPA dan IPS. Hal yang paling

mengesankan ketika kami berhasil dalam lomba kimia,

materimatika, PKn dan Bahasa Indonesia.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuh kembangkan jiwa

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dan

menjadi salah satu sekolah unggul di kota kendari?

Informan : Jiwa kompetitif itu selalu di bangun oleh kepala sekolah dalam

rangka persaingan yang semakin ketat, itu membuat guru dan siswa

senantiasa mengupgrade ilmu yang dimilikinya.

Peneliti :Apakah fasilitas dan motivasi yang diberikan kepala sekolah

kepada warga sekolah untuk meraih prestasi ssesuai dengan

kompetensi yang diharapkan?

Informan : salah satu fasilitas yang diadakan oleh kepala sekolah ini yakni

adanya rak buku di setiap sudut sekolah, itu menyarankan siswa

agar terus membaca dan mengembangkan dirinya di sekolah

maupun di luar kelas.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah membangun kerja sama yang baik

dan hubungan yang harmonis antar warga sekolah?

Informan : Kepala sekolah selalu menyapa kami dan berbincang-bincang

kepada kami dengan santun dan kami pun berbicara dengan santun

pula.
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Peneliti : Apakah gaya kepemimpinan/tipe kepemimpinan yang digunakan

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya?

Informan : Kepemimpinan yang sangat nampak yakni kepemimpinan

demokratis yang hampir sama dengan kepemimpinan kepala

sekolah yang lalu.

Peneliti : Bagaimana implementasi kepala sekolah sebagai manajer/

pengawas, administrator, penyedia, pemimpin di SMAN 1

Kendari?

Informan : Ini semua karena dukungan kepala sekolah juga beliau adalah

enterpreneur kami yang selalu memperhatikan hasil kerja kami dan

melakukan koreksi terhadap kinerja kami. Beliau sangat

demokratis karena perhatiannya yang besar kepada kemajuan

sekolah ini

Peneliti :Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan bagi yang

memiliki kemajuan/prestasi? Bagaimana bentuknya?

Informan : Penghargaan yang diberikan kepada siswa yakni sertifikat, agar

berguna buat mereka nantinya, seperti mahasiswa sertifikat kan

sangat berguna.

Peneliti : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum.

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam.
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Lampiran 17

Trankrip Wawancara VIII

Nama Sekolah : SMAN 1 Kendari

Jabatan : Ketua organisasi E-robotic

Hari/ tanggal : Rabu, 6 September 2017

Jam : 08.00 WITA

Tempat Wawancara : Depan Ruangan Kepala Sekolah

Peneliti : Assalamu’alaikum

Informan : wa’alaikumsalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya de, mengganggu waktunya, setelah

melakukan observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh

tentang kepemimpinan kepala sekolah

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menciptakan iklim belajar yang

kondusif kepada semua warga sekolah?

Informan : dengan memelihara sarana dan prasarana sekolah seperti meja,

kursi yang ada di ruang kelas, menjaga kipas dan ac agar tetap

bersih dan itu membuat kami betah dalam kelas.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan semangat

berprestasi di sekolah?

Informan : Prestasi kami disebabkan oleh kepala sekolah yang selalu

membangun kerjasama yang baik dengan setiap warga sekolah dan

memfasilitasi kami, akhirnya kami bisa meraih beberapa kejuaran

dan mempertahankan prestasi atau keunggulan sekolah kam
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Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuh kembangkan jiwa

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dan

menjadi salah satu sekolah unggul di kota kendari?

Informan : Kepala sekolah selalu memberikan itu kepada kami tiap kali kami

bertemu di jalan maupun ketika apel dan upacara.

Peneliti :Apakah fasilitas dan motivasi yang diberikan kepala sekolah

kepada warga sekolah untuk meraih prestasi sesuai dengan

kompetensi yang diharapkan?

Informan : Fasilitas itu seperti rak buku yang buku-bukanya bukan pelajaran

yang ada di kelas jadi kita juga antusias untuk membaca itulah

yang membuat kami belajar juga walaupun guru lagi berhalangan

dan tidak masuk dalam ruangan.

Peneliti :Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan bagi yang

memiliki kemajuan/prestasi? Bagaimana bentuknya?

Informan : Memberikan sertifikat dan piagam kepada kami.

Peneliti : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum.

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam.
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Lampiran 18

Transkrip Wawancara IX

Nama Sekolah : SMAN 1 Kendari

Nama : Drs. H. Agusman Hanisi, M.Si

Jabatan : Kepala Sekolah

Hari/ tanggal : Rabu, 6 September 2017

Jam : 09.22 WITA

Tempat Wawancara : Ruangan Kepala Sekolah

Peneliti : Assalamu’alaikum

Informan : wa’alaikumsalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, setelah

melakukan observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh

tentang kepemimpinan kepala sekolah

Informan : oh, iya silakan!

Peneliti : Apakah anda mengetahui visi sekolah?

Informan : Mewujudkan insan Indonesia yang berkepribadian Pancasila,

cerdas spritual (SQ), cerdas intelegensi (IQ), cerdas emosional

(EQ), cerdas kinestetik agar mampu bersaing secara global

Peneliti : Apakah visinya? Mengapa visi tersebut diperlukan?

Informan : Sebenarnya visi itu secara umum, kemudian dijabarkan ke dalam

misi ada beberapa yang sudah terlaksana seperti unggul dan imtaq.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah dalam menerapkan manajemen

partisipatif dan kooperatif dengan melibatkan penghuni sekolah?
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Informan : Caranya meramu semua pendapat ketika rapat, dan itu menjadi

kekuatan dan aspirasional.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menciptakan iklim belajar yang

kondusif kepada semua warga sekolah?

Informan : Saya selalu melaksanakan pengawasan setiap pagi dan setiap jam

pelajaran dimulai

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan semangat

berprestasi di sekolah?

Informan : ada trik tersendiri, maka yang paling utama itu adalah disiplin.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuh kembangkan jiwa

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dan

menjadi salah satu sekolah unggul di kota kendari?

Informan : Kalau sekolah ini keunggulan sudah dari dulu, namun kami tidak

puas dengan kata masyarakat namun itu sebagai tantangan.

Keunggulan itu mencapai 100% tidak mungkin dan itu semua

angan-angan kami dalam mencapai itu. Dan kita mamanaj siswa ini

tidak begitu sulit karena yang masuk sekolah ini memang adalah

siswa juara di sekolahnya masing-masing jadi tidak susah

mengaturnya.

Peneliti :Apakah fasilitas dan motivasi yang diberikan kepala sekolah

kepada warga sekolah untuk meraih prestasi ssesuai dengan

kompetensi yang diharapkan?

Informan : Ketika ada sesuatu yang dilakukan, saya selalu memberi

dukungan. Baik motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah membangun kerja sama yang baik

dan hubungan yang harmonis antar warga sekolah?
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Informan : Komunikasi yang baik itu tercipta di sekolah dengan langsung,

ketika ada masalah dari guru saya siap mendengarkan dan

memberikan tanggapan dan saya membangun hubungan dangan

masyarakat dengan meberikan kuota bagi keluarga sekitar yang

mau menyekolahkan anaknya di SMAN 1 Kendari.

Peneliti : Bagaimana kepala sekolah menunjukkan perhatiannya kepada

guru dan lainnya?

Informan : Yakni rasa perhatian saya dengan melakukan pengawasan

langsung di kelas, dan saya tidak langsung memarahi namun

mengkomunikasikannya dengan baik kepada guru.

Peneliti : Bagaimana implementasi kepala sekolah sebagai manajer/

pengawas, administrator, penyedia, pemimpin di SMAN 1

Kendari?

Informan : Saya melaksananakan planning, pengawasan langsung yang saya

lakukan setiap pagi dan rapat yangdilakukan setiap ada masalah

dan rutin setiap bulannya.

Peneliti :Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan bagi yang

memiliki kemajuan/prestasi? Bagaimana bentuknya?

Informan : Kalau penghargaan itu diberikan oleh sekolah berupa piagam dan

sertifikat bagi siswa untuk membangkitkan motivasi mereka.

Peneliti : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum.

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam.
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Lampiran 19

Transkrip Wawancara 10

Nama Sekolah : SMAN 1 Kendari

Jabatan : Ketua Osis

Hari/ tanggal : Rabu, 6 September 2017

Jam : 08.30 WITA

Tempat Wawancara : Depan Ruangan Kepala Sekolah

Peneliti : Assalamu’alaikum

Informan : wa’alaikumsalam

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya de mengganggu waktunya, setelah

melakukan observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh

tentang kepemimpinan kepala sekolah

Informan : oh, iya silakan!

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah menumbuh kembangkan jiwa

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dan

menjadi salah satu sekolah unggul di kota kendari?

Informan : kepala sekolah memberi siswa kesempatan untuk

mengembangkan diri baik di organisasi sekolah maupun kursus-

kursus yang ada.

Peneliti : Bagaimana cara kepala sekolah membangun kerja sama yang baik

dan hubungan yang harmonis antar warga sekolah?

Informan : hubungan tercipta di sekolah karena adanya saling sapa dan

senyum sehingga terkesan tidak takut untuk bertanya atau belajar.
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Peneliti : Apakah gaya kepemimpinan/tipe kepemimpinan yang digunakan

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya?

Informan : menurut saya selama ini bapak kepala sekolah adalah orang tua

dan pemimpin yang mendidik kami dalam menghadapi berbagai

permasalahan di sekolah. Pekerjaan yang ada di sekolah ini bukan

pekerjaan belajar mengajar saja, banyak pekerjaan lain seperti

pelayanan administrasi, pelayanan terhadap kami dan pengelolaan

sarana prasarana yang bagi kami harus membutuhkan pengetahuan

tambahan, tetapi dengan kemampuan mendidik, kami semua

dididik dan diajarkan untuk menambah kemampuan dan

pengetahuan kami dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang

ada di sekolah

Peneliti :Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan bagi yang

memiliki kemajuan/prestasi? Bagaimana bentuknya?

Informan : memberikan kami sertifikat sebagai modal kami lanjut sekolah.

Peneliti : Terima kasih atas informasinya de, assalamu’alaikum.

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam.
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DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan kepala sekolah SMAN 1 Kendari Wawancara dengan wakasek kurikulum SMAN 1
Kendari

Wawancara dengan Guru Pend. Agama SMAN 1
Kendari

Wawancara dengan wakasek sarpras SMAN 1 Kendari
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Wawancara dengan Guru Pend. Agama SMAN 1
Kendari

Foto bersama usai wawancara dengan wakasek Humas
SMAN 1 Kendari

Foto bersama usai wawancara dengan ketua oasis E-
robotic

Foto bersama usai wawancara dengan ketua Osis SMAN 1
Kendari
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KEGIATAN-KEGIATAN DI SMAN 1 KENDARI

Kunjungan Gubernur di SMAN 1 Kendari Peringatan 17 Agustus di SMAN 1 Kendari

Proses PBM di SMAN 1 Kendari Penataan Sekolah
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BUKTI KEUNGGULAN SMAN 1 KENDARI

Piala-piala SMA Negeri 1 Kendari dari berbagai Kejuaran tingkat

nasional, lokal dan Internasional
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Rak buku di setiap sudut SMAN 1 Kendari, untuk

menerapkan rajin membaca

Foto kepala sekolah di SMAN 1 Kendari dari 1962

sampai 2017
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