
LAMPIRAN 

 

MATERI WAWANCARA 

 

I. Identitas  Informan 

 

Nama  :  H.Nur Salam, S.Ag. 

Tempat Tugas :  SMP N I Bangsri 

Alamat :  Bangsri Jepara 

 

II. Pertanyaan 

a. Implementasi Kurikulum 2013 

 Bagaimanakah Anda mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 apakah 
sudah mengikuti diklat ? 

 

Jawab  

Kalau dapat tugas diklat ya senang saja karena dapat ilmu 

baru tapi diklat itu sudah di jatah dari Kementerian Agama Jepara 

sudah di tulis by name kita tinggal menjalankan tugas saja.. 

 

 Menurut Anda adakah kendala dalam Pelaksanaan Kurikulum di 

SMP ini ? 

 

Jawab 

Peraturan Permendikbud berubah-ubah membingungkan 

guru harus menggunakan IT kadang kalau listrik mati pembelajaran 

terganggu,siswanya belum terbiasa diskusi, penilaiannya sangat 

rumit menyita banyak waktu 

 

 Adakah factor yang mendukung Implementasi kurikulum di sekolah 
anda ? 

 

Jawab 

 Sekolah ini tergolong maju prasarananya mendukung 

contohnyadi lengkapi dengan  Musholla, 

laboratorium,Perpustakaan,Multi media,tiap kelas juga sudah 

lengkapdengan proyektor  

 

b. Menejemen penilaian PAI 

 Bagaimanakah Bapak Ibu guru membuat Perencanaan pembelajaran 
dan Pengembangan Instrumen Penilaian Proses Pembelajaran ? 

 

Jawab 

Sudah, RPP sudah dibuatkan oleh team di MGMP kita 

tinggal copy paste saja,perencanaan penilaian sudah ada di buku 

guru tinggal menconto saja 

 

 



 

 Bagaimanakah sistim supervisi dari kepala sekolah dan pengawas 

yang dilaksanakan dismp  ini? 

 

Jawab 

Ya, ada supervise satu semester sekali kadang dua kali 

tidaktentu ,kadang ya hanya formalitas jadwal saja karena semua 

sibuk, kalau pengawas ya hanya ngawasi RPP saja selama 3 tahun , 

tetapi mulai tahun 2016 ini ada diklat lalu dilanjutkan in servive dan 

on service selama tiga kali dalam satu semester 
 

 Apakah Anda melaksanakan penilaian sikap siswa? 

 

Jawab 

Kalau saya menilai ya hanya global saja, kalau ngikuti 

petunjuk dan prosedur dari kurikulum 2013 ya jlimet /rumit kurang 

waktu yang penting ada nilaianya  

 

c. Hambatan Implementasi kurikulum 2013 

 Adakah masalah yang anda hadapi dalam melaksanakan penilaian 
sikap ? 

 

Jawab : 

Banyak masalah karena jika penilaian sikap dijalankan apa 

adanya kemungkinan ada siswa yang tidak naik maka untuk lebih 

amannya ya kita longgar aja kita buat nilai yang di atas KKM 

 

 Adakah masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan? 

 

Jawab 

Untuk melaksanakannya sangat jarang karena guru lainnya 

juga seperti itu sebagian melakukan jalan pintas nagrang sendiri 

dengan perkiraan yang pantas hal ini dilakukan karena rumitnya 

penilaian ini, belum lagi koreksinya nggak sempat karena kamipara 

guru PAI juga sudah disibukkan dengan kegiatan keagamaan di 

lingkungan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERI WAWANCARA 

 

I. Identitas  Informan 

 

Nama  :  A. Fuqon, S.Ag.M.Pd I 

Tempat Tugas :  SMP N I Bangsri 

Alamat  :  Bangsri Jepara 

 

 

II. Pertanyaan 

a. Implementasi Kurikulum 2013 

 

 Bagaimanakah Anda mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 apakah 
sudah mengikuti diklat ? 

 

Jawab  

Diklat adalah sebagai pencerahan bagi kami guru PAI ya 

senang saja karena dapat ilmu baru tapi diklat itu sudah di jatah 

dari Kementerian Agama Jepara sudah di tulis by name kita tinggal 

menjalankan tugas saja.. 

 

 Menurut Anda adakah kendala dalam Pelaksanaan Kurikulum di 

SMP ini ? 

 

Jawab 

Guru-guru belum seluruhnya siap masih ada yang belum 

paham dan harus belajar menggunakan IT pembelajaran 

terganggu,siswanya belum terbiasa diskusi, penilaiannya sangat 

rumit menyita banyak waktu 

 

 Adakah factor yang mendukung Implementasi kurikulum di sekolah 
anda ? 

 

Jawab 

 Sekolah ini tergolong maju prasarananya mendukung 

contohnyadi lengkapi dengan  Musholla, 

laboratorium,Perpustakaan,Multi media,tiap kelas juga sudah 

lengkapdengan proyektor  

 

b. Menejemen penilaian PAI 

 

 Bagaimanakah Bapak Ibu guru membuat Perencanaan pembelajaran 
dan Pengembangan Instrumen Penilaian Proses Pembelajaran ? 

 

Jawab 

Sudah, RPP sudah dibuatkan oleh team di MGMP kita 

tinggal copy paste saja,perencanaan penilaian sudah ada di buku 

guru tinggal menconto saja 



 

 

 

 Bagaimanakah sistim supervisi dari kepala sekolah dan pengawas 

yang dilaksanakan di smp  ini? 

 

Jawab 

Ya, ada supervise satu semester sekali kadang dua kali 

tidaktentu ,kadang ya hanya formalitas jadwal saja karena semua 

sibuk, kalau pengawas ya hanya ngawasi RPP saja selama 3 tahun , 
tetapi mulai tahun 2016 ini ada diklat lalu dilanjutkan in servive dan 

on service selama tiga kali dalam satu semester 

 

 Apakah Anda melaksanakan penilaian sikap siswa? 

 

Jawab 

Kalau saya menilai ya hanya global saja, kalau ngikuti 

petunjuk dan prosedur dari kurikulum 2013 ya jlimet /rumit kurang 

waktu yang penting ada nilaianya  

 

c. Hambatan Implementasi kurikulum 2013 

 

 Adakah masalah yang anda hadapi dalam melaksanakan penilaian 
sikap ? 

 

Jawab : 

Banyak masalah karena jika penilaian sikap dijalankan apa 

adanya kemungkinan ada siswa yang tidak naik maka untuk lebih 

amannya ya kita longgar aja kita buat nilai yang di atas KKM 

 

 Adakah masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan? 

 

Jawab 

Untuk melaksanakannya sangat jarang karena guru lainnya 

juga seperti itu sebagian melakukan jalan pintas nagrang sendiri 

dengan perkiraan yang pantas hal ini dilakukan karena rumitnya 

penilaian ini, belum lagi koreksinya nggak sempat karena kamipara 

guru PAI juga sudah disibukkan dengan kegiatan keagamaan di 

lingkungan masyarakat 

 

 

 

 

 

 



MATERI WAWANCARA 

 

I. Identitas  Informan 

 

Nama  :  H.Khariri S.Ag, M.Pd I 

Tempat Tugas :  SMP N I Pecangaan 

Alamat  :  Pulodarat Pecangaan Jepara 

 

 

II. Pertanyaan 

a. Implementasi Kurikulum 2013 

 Bagaimanakah Anda mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 apakah 
sudah mengikuti diklat ? 

 

Jawab  

Diklat sosialisasi kurikulum sangat penting bagi Guru PAI 

dari Kementerian Agama Jepara sudah di tulis by name kita tinggal 

menjalankan tugas saja.. 

 

 Menurut Anda adakah kendala dalam Pelaksanaan Kurikulum di 

SMP ini ? 

 

Jawab 

Para guru memilih yang praktis saja, terutama penilaiannya 

sangatlah rumiat dan menghabiskan waktu. 

 

 Adakah factor yang mendukung Implementasi kurikulum di sekolah 
anda ? 

 

Jawab 

 Sekolah ini tergolong maju prasarananya mendukung 

contohnyadi lengkapi dengan  Musholla, 

laboratorium,Perpustakaan,Multi media,tiap kelas juga sudah 

lengkapdengan proyektor  

 

b. Menejemen penilaian PAI 

 Bagaimanakah Bapak Ibu guru membuat Perencanaan pembelajaran 
dan Pengembangan Instrumen Penilaian Proses Pembelajaran ? 

 

Jawab 

Sudah, RPP sudah dibuatkan oleh team di MGMP kita 

tinggal copy paste saja,perencanaan penilaian sudah ada di buku 

guru tinggal menconto saja 

 

 

 

 



 Bagaimanakah sistim supervisi dari kepala sekolah dan pengawas 

yang dilaksanakan di smp  ini? 

 

Jawab 

Ya, ada supervise satu semester sekali kadang dua kali 

tidaktentu ,kadang ya hanya formalitas jadwal saja karena semua 

sibuk, kalau pengawas ya hanya ngawasi RPP saja selama 3 tahun , 

tetapi mulai tahun 2016 ini ada diklat lalu dilanjutkan in servive dan 

on service selama tiga kali dalam satu semester 

 

 Apakah Anda melaksanakan penilaian sikap siswa? 

 

Jawab 

Kalau saya menilai ya hanya global saja, kalau ngikuti 

petunjuk dan prosedur dari kurikulum 2013 ya jlimet /rumit kurang 

waktu yang penting ada nilaianya  

 

c. Hambatan Implementasi kurikulum 2013 

 Adakah masalah yang anda hadapi dalam melaksanakan penilaian 
sikap ? 

 

Jawab : 

Banyak masalah karena jika penilaian sikap dijalankan apa 

adanya kemungkinan ada siswa yang tidak naik maka untuk lebih 

amannya ya kita longgar aja kita buat nilai yang di atas KKM 

 

 Adakah masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan? 

 

Jawab 

Untuk melaksanakannya sangat jarang karena guru lainnya 

juga seperti itu sebagian melakukan jalan pintas nagrang sendiri 

dengan perkiraan yang pantas hal ini dilakukan karena rumitnya 

penilaian ini, belum lagi koreksinya nggak sempat karena kamipara 

guru PAI juga sudah disibukkan dengan kegiatan keagamaan di 

lingkungan masyarakat 

 

 

 

 



MATERI WAWANCARA 

 

I. Identitas  Informan 

 

Nama  :  Hanif Mifrokhah, S.Ag. 

Tempat Tugas :  SMP N I Pecangaan 

Alamat  :  Gemiring Mayong Jepara 

 

 

II. Pertanyaan 

a. Implementasi Kurikulum 2013 

 Bagaimanakah Anda mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 apakah 
sudah mengikuti diklat ? 

 

Jawab  

Sosialisasi kurikulum harus lewat diklat karena kami masih 

belum paham betul tentang kurikulum 2013. 

 

 Menurut Anda adakah kendala dalam Pelaksanaan Kurikulum di 

SMP ini ? 

 

Jawab 

Enilaiannya sangat rumit dan menghabiskan waktu. 

 

 Adakah factor yang mendukung Implementasi kurikulum di sekolah 
anda ? 

 

Jawab 

 Sekolah ini tergolong maju prasarananya mendukung 

contohnyadi lengkapi dengan  Musholla, 

laboratorium,Perpustakaan,Multi media,tiap kelas juga sudah 

lengkapdengan proyektor  

 

b. Menejemen penilaian PAI 

 Bagaimanakah Bapak Ibu guru membuat Perencanaan pembelajaran 
dan Pengembangan Instrumen Penilaian Proses Pembelajaran ? 

 

Jawab 

Sudah, RPP sudah dibuatkan oleh team di MGMP kita 

tinggal copy paste saja,perencanaan penilaian sudah ada di buku 

guru tinggal menconto saja 

 

 

 

 

 

 



 Bagaimanakah sistim supervisi dari kepala sekolah dan pengawas 

yang dilaksanakan di smp  ini? 

 

Jawab 

Ya, ada supervise satu semester sekali kadang dua kali 

tidaktentu ,kadang ya hanya formalitas jadwal saja karena semua 

sibuk, kalau pengawas ya hanya ngawasi RPP saja selama 3 tahun , 

tetapi mulai tahun 2016 ini ada diklat lalu dilanjutkan in servive dan 

on service selama tiga kali dalam satu semester 

 

 Apakah Anda melaksanakan penilaian sikap siswa? 

 

Jawab 

Kalau saya menilai ya hanya global saja, kalau ngikuti 

petunjuk dan prosedur dari kurikulum 2013 ya jlimet /rumit kurang 

waktu yang penting ada nilaianya  

 

c. Hambatan Implementasi kurikulum 2013 

 Adakah masalah yang anda hadapi dalam melaksanakan penilaian 
sikap ? 

 

Jawab : 

Banyak masalah karena jika penilaian sikap dijalankan apa 

adanya kemungkinan ada siswa yang tidak naik maka untuk lebih 

amannya ya kita longgar aja kita buat nilai yang di atas KKM 

 

 Adakah masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan? 

 

Jawab 

Untuk melaksanakannya sangat jarang karena guru lainnya 

juga seperti itu sebagian melakukan jalan pintas nagrang sendiri 

dengan perkiraan yang pantas hal ini dilakukan karena rumitnya 

penilaian ini, belum lagi koreksinya nggak sempat karena kamipara 

guru PAI juga sudah disibukkan dengan kegiatan keagamaan di 

lingkungan masyarakat 

 

 

 

 

 

 



MATERI WAWANCARA 

 

1. Identitas  Informan 

 

Nama  :  Khoiriyah, S.Ag. 

Tempat Tugas :  SMP N I Kalinyamatan 

Alamat  :  Batu kali kalinyamatan  Jepara 

 

 

2. Pertanyaan 

a. Implementasi Kurikulum 2013 

 Bagaimanakah Anda mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 apakah 
sudah mengikuti diklat ? 

 

Jawab  

Kalau dapat tugas diklat ya senang saja karena dapat ilmu 

baru tapi diklat itu sudah di jatah dari Kementerian Agama Jepara 

sudah di tulis by name kita tinggal menjalankan tugas saja.. 

 

 Menurut Anda adakah kendala dalam Pelaksanaan Kurikulum di 

SMP ini ? 

 

Jawab 

Peraturan Permendikbud berubah-ubah membingungkan 

guru harus menggunakan IT kadang kalau listrik mati pembelajaran 

terganggu,siswanya belum terbiasa diskusi, penilaiannya sangat 

rumit menyita banyak waktu 

 

 Adakah factor yang mendukung Implementasi kurikulum di sekolah 
anda ? 

 

Jawab 

 Sekolah ini tergolong maju prasarananya mendukung 

contohnyadi lengkapi dengan  Musholla, 

laboratorium,Perpustakaan,Multi media,tiap kelas juga sudah 

lengkapdengan proyektor  

 

b. Menejemen penilaian PAI 

 Bagaimanakah Bapak Ibu guru membuat Perencanaan pembelajaran 
dan Pengembangan Instrumen Penilaian Proses Pembelajaran ? 

 

Jawab 

Sudah, RPP sudah dibuatkan oleh team di MGMP kita 

tinggal copy paste saja,perencanaan penilaian sudah ada di buku 

guru tinggal menconto saja 

 

 

 



 Bagaimanakah sistim supervisi dari kepala sekolah dan pengawas 

yang dilaksanakan di smp  ini? 

 

Jawab 

Ya, ada supervise satu semester sekali kadang dua kali 

tidaktentu ,kadang ya hanya formalitas jadwal saja karena semua 

sibuk, kalau pengawas ya hanya ngawasi RPP saja selama 3 tahun , 

tetapi mulai tahun 2016 ini ada diklat lalu dilanjutkan in servive dan 

on service selama tiga kali dalam satu semester 

 

 Apakah Anda melaksanakan penilaian sikap siswa? 

 

Jawab 

Kalau saya menilai ya hanya global saja, kalau ngikuti 

petunjuk dan prosedur dari kurikulum 2013 ya jlimet /rumit kurang 

waktu yang penting ada nilaianya  

 

c. Hambatan Implementasi kurikulum 2013 

 Adakah masalah yang anda hadapi dalam melaksanakan penilaian 
sikap ? 

 

Jawab : 

Banyak masalah karena jika penilaian sikap dijalankan apa 

adanya kemungkinan ada siswa yang tidak naik maka untuk lebih 

amannya ya kita longgar aja kita buat nilai yang di atas KKM 

 

 Adakah masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan? 

 

Jawab 

Untuk melaksanakannya sangat jarang karena guru lainnya 

juga seperti itu sebagian melakukan jalan pintas nagrang sendiri 

dengan perkiraan yang pantas hal ini dilakukan karena rumitnya 

penilaian ini, belum lagi koreksinya nggak sempat karena kamipara 

guru PAI juga sudah disibukkan dengan kegiatan keagamaan di 

lingkungan masyarakat 

 



MATERI WAWANCARA 

 

3. Identitas  Informan 

 

Nama  : H. Musyafak S.Ag. 

Tempat Tugas :  SMP N I Kalinyamatan 

Alamat  :  Teluk kalinyamatan  Jepara 

 

4. Pertanyaan 

a. Implementasi Kurikulum 2013 

 Bagaimanakah Anda mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 
apakah sudah mengikuti diklat ? 

Jawab  

Kalau dapat tugas diklat ya senang saja karena dapat ilmu baru tapi 

diklat itu sudah di jatah dari Kementerian Agama Jepara sudah di tulis by 

name kita tinggal menjalankan tugas saja.. 

 Menurut Anda adakah kendala dalam Pelaksanaan Kurikulum 

di SMP ini  

Jawab 

Peraturan Permendikbud berubah-ubah membingungkan guru 

Harus menggunakan IT kadang kalau listrik mati pembelajaran 

terganggu,siswanya belum terbiasa diskusi, penilaiannya sangat 

rumit menyita banyak waktu 

 Adakah factor yang mendukung Implementasi kurikulum di 
sekolah anda ? 

Jawab 

Sekolah ini tergolong maju prasarananya mendukung 

contohnyadi lengkapi dengan  Musholla, 

laboratorium,Perpustakaan,Multi media,tiap kelas juga sudah 

lengkapdengan proyektor  

 Bagaimanakah Bapak Ibu guru membuat Perencanaan 
pembelajaran dan Pengembangan Instrumen Penilaian Proses 

Pembelajaran ? 

Sudah, RPP sudah dibuatkan oleh team di MGMP kita tinggal 

copy paste saja,perencanaan penilaian sudah ada di buku guru 

tinggal menconto saja 

 Bagaimanakah sistim supervisi dari kepala sekolah dan 

pengawas yang dilaksanakan di smp  ini 

Ya, ada supervise satu semester sekali kadang dua kali 

tidaktentu ,kadang ya hanya formalitas jadwal saja karena 

semua sibuk, kalau pengawas ya hanya ngawasi RPP saja 

selama 3 tahun , tetapi mulai tahun 2016 ini ada diklat lalu 

dilanjutkan in servive dan on service selama tiga kali dalam 

satu semester 

 Apakah Anda melaksanakan penilaian sikap siswa 
Kalau saya menilai ya hanya global saja, kalau ngikuti petunjuk 

dan prosedur dari kurikulum 2013 ya jlimet /rumit kurang 

waktu yang penting ada nilaianya  



 Adakah masalah yang anda hadapi dalam melaksanakan 

penilaian sikap 

Banyak masalah karena jika penilaian sikap dijalankan apa 

adanya kemungkinan ada siswa yang tidak naik maka untuk 

lebih amannya ya kita longgar aja kita buat nilai yang di atas 

KKM 

 Adakah masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan  

Untuk melaksanakannya sangat jarang karena guru lainnya 

juga seperti itu sebagian melakukan jalan pintas nagrang 

sendiri dengan perkiraan yang pantas hal ini dilakukan karena 

rumitnya penilaian ini, belum lagi koreksinya nggak sempat 

karena kamipara guru PAI juga sudah disibukkan dengan 

kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat 

 



MATERI WAWANCARA 

 

5. Identitas  Informan 

 

Nama  :  H. Zumriyah, S.Ag. 

Tempat Tugas :  SMP N I Mayong 

Alamat  :  Buaran Mayong  Jepara 

 

6. Pertanyaan 

b. Implementasi Kurikulum 2013 

 Bagaimanakah Anda mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 
apakah sudah mengikuti diklat ? 

Jawab  

Kalau dapat tugas diklat ya senang saja karena dapat ilmu baru tapi 

diklat itu sudah di jatah dari Kementerian Agama Jepara sudah di tulis by 

name kita tinggal menjalankan tugas saja.. 

 Menurut Anda adakah kendala dalam Pelaksanaan Kurikulum 

di SMP ini  

Jawab 

Peraturan Permendikbud berubah-ubah membingungkan guru 

Harus menggunakan IT kadang kalau listrik mati pembelajaran 

terganggu,siswanya belum terbiasa diskusi, penilaiannya sangat 

rumit menyita banyak waktu 

 Adakah factor yang mendukung Implementasi kurikulum di 
sekolah anda ? 

Jawab 

Sekolah ini tergolong maju prasarananya mendukung 

contohnyadi lengkapi dengan  Musholla, 

laboratorium,Perpustakaan,Multi media,tiap kelas juga sudah 

lengkapdengan proyektor  

 Bagaimanakah Bapak Ibu guru membuat Perencanaan 
pembelajaran dan Pengembangan Instrumen Penilaian Proses 

Pembelajaran ? 

Sudah, RPP sudah dibuatkan oleh team di MGMP kita tinggal 

copy paste saja,perencanaan penilaian sudah ada di buku guru 

tinggal menconto saja 

 Bagaimanakah sistim supervisi dari kepala sekolah dan 

pengawas yang dilaksanakan di smp  ini 

Ya, ada supervise satu semester sekali kadang dua kali 

tidaktentu ,kadang ya hanya formalitas jadwal saja karena 

semua sibuk, kalau pengawas ya hanya ngawasi RPP saja 

selama 3 tahun , tetapi mulai tahun 2016 ini ada diklat lalu 

dilanjutkan in servive dan on service selama tiga kali dalam 

satu semester 

 Apakah Anda melaksanakan penilaian sikap siswa 
Kalau saya menilai ya hanya global saja, kalau ngikuti petunjuk 

dan prosedur dari kurikulum 2013 ya jlimet /rumit kurang 

waktu yang penting ada nilaianya  



 Adakah masalah yang anda hadapi dalam melaksanakan 

penilaian sikap 

Banyak masalah karena jika penilaian sikap dijalankan apa 

adanya kemungkinan ada siswa yang tidak naik maka untuk 

lebih amannya ya kita longgar aja kita buat nilai yang di atas 

KKM 

 Adakah masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan  

Untuk melaksanakannya sangat jarang karena guru lainnya 

juga seperti itu sebagian melakukan jalan pintas nagrang 

sendiri dengan perkiraan yang pantas hal ini dilakukan karena 

rumitnya penilaian ini, belum lagi koreksinya nggak sempat 

karena kamipara guru PAI juga sudah disibukkan dengan 

kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat 

 



TRANSKRIP  WAWANCARA 

 

7. Identitas  Informan 

 

Nama  :  Mahfud, S.Ag. 

Tempat Tugas :  SMP N I Mayong 

Alamat  :  Daren Mayong  Jepara 

 

8. Pertanyaan 

c. Implementasi Kurikulum 2013 

 Bagaimanakah Anda mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 
apakah sudah mengikuti diklat ? 

Jawab  

Kalau dapat tugas diklat ya senang saja karena dapat ilmu baru tapi 

diklat itu sudah di jatah dari Kementerian Agama Jepara sudah di tulis by 

name kita tinggal menjalankan tugas saja.. 

 Menurut Anda adakah kendala dalam Pelaksanaan Kurikulum 

di SMP ini  

Jawab 

Peraturan Permendikbud berubah-ubah membingungkan guru 

Harus menggunakan IT kadang kalau listrik mati pembelajaran 

terganggu,siswanya belum terbiasa diskusi, penilaiannya sangat 

rumit menyita banyak waktu 

 Adakah factor yang mendukung Implementasi kurikulum di 
sekolah anda ? 

Jawab 

Sekolah ini tergolong maju prasarananya mendukung 

contohnyadi lengkapi dengan  Musholla, 

laboratorium,Perpustakaan,Multi media,tiap kelas juga sudah 

lengkapdengan proyektor  

 Bagaimanakah Bapak Ibu guru membuat Perencanaan 
pembelajaran dan Pengembangan Instrumen Penilaian Proses 

Pembelajaran ? 

Sudah, RPP sudah dibuatkan oleh team di MGMP kita tinggal 

copy paste saja,perencanaan penilaian sudah ada di buku guru 

tinggal menconto saja 

 Bagaimanakah sistim supervisi dari kepala sekolah dan 

pengawas yang dilaksanakan di smp  ini 

Ya, ada supervise satu semester sekali kadang dua kali 

tidaktentu ,kadang ya hanya formalitas jadwal saja karena 

semua sibuk, kalau pengawas ya hanya ngawasi RPP saja 

selama 3 tahun , tetapi mulai tahun 2016 ini ada diklat lalu 

dilanjutkan in servive dan on service selama tiga kali dalam 

satu semester 

 Apakah Anda melaksanakan penilaian sikap siswa 
Kalau saya menilai ya hanya global saja, kalau ngikuti petunjuk 

dan prosedur dari kurikulum 2013 ya jlimet /rumit kurang 

waktu yang penting ada nilaianya  



 Adakah masalah yang anda hadapi dalam melaksanakan 

penilaian sikap 

Banyak masalah karena jika penilaian sikap dijalankan apa 

adanya kemungkinan ada siswa yang tidak naik maka untuk 

lebih amannya ya kita longgar aja kita buat nilai yang di atas 

KKM 

 Adakah masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan  

Untuk melaksanakannya sangat jarang karena guru lainnya 

juga seperti itu sebagian melakukan jalan pintas nagrang 

sendiri dengan perkiraan yang pantas hal ini dilakukan karena 

rumitnya penilaian ini, belum lagi koreksinya nggak sempat 

karena kamipara guru PAI juga sudah disibukkan dengan 

kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat 

 



MATERI WAWANCARA 

 

9. Identitas  Informan 

 

Nama  :  Kholiq, S.Ag. 

Tempat Tugas :  SMP Islam Al Azhar Kedung Malang 

Alamat  :  Kedung malang Kedung  Jepara 

 

10. Pertanyaan 

d. Implementasi Kurikulum 2013 

 Bagaimanakah Anda mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 apakah sudah 
mengikuti diklat ? 

Jawab  

Kalau dapat tugas diklat ya senang saja karena dapat ilmu baru tapi diklat itu 

sudah di jatah dari Kementerian Agama Jepara sudah di tulis by name kita tinggal 

menjalankan tugas saja.. 

 Menurut Anda adakah kendala dalam Pelaksanaan Kurikulum di SMP ini  

Jawab 

Peraturan Permendikbud berubah-ubah membingungkan guru 

Harus menggunakan IT kadang kalau listrik mati pembelajaran 
terganggu,siswanya belum terbiasa diskusi, penilaiannya sangat rumit 

menyita banyak waktu 

 Adakah factor yang mendukung Implementasi kurikulum di sekolah anda 

? 

Jawab 

Sekolah ini tergolong maju prasarananya mendukung contohnyadi 

lengkapi dengan  Musholla, laboratorium,Perpustakaan,Multi media,tiap 

kelas juga sudah lengkapdengan proyektor  

 Bagaimanakah Bapak Ibu guru membuat Perencanaan pembelajaran dan 
Pengembangan Instrumen Penilaian Proses Pembelajaran ? 

Sudah, RPP sudah dibuatkan oleh team di MGMP kita tinggal copy paste 

saja,perencanaan penilaian sudah ada di buku guru tinggal menconto saja 

 Bagaimanakah sistim supervisi dari kepala sekolah dan pengawas yang 
dilaksanakan di smp  ini 

Ya, ada supervise satu semester sekali kadang dua kali tidaktentu ,kadang 

ya hanya formalitas jadwal saja karena semua sibuk, kalau pengawas ya 

hanya ngawasi RPP saja selama 3 tahun , tetapi mulai tahun 2016 ini ada 

diklat lalu dilanjutkan in servive dan on service selama tiga kali dalam satu 

semester 

 Apakah Anda melaksanakan penilaian sikap siswa 

Kalau saya menilai ya hanya global saja, kalau ngikuti petunjuk dan 

prosedur dari kurikulum 2013 ya jlimet /rumit kurang waktu yang penting 

ada nilaianya  

 Adakah masalah yang anda hadapi dalam melaksanakan penilaian sikap 
Banyak masalah karena jika penilaian sikap dijalankan apa adanya 

kemungkinan ada siswa yang tidak naik maka untuk lebih amannya ya kita 

longgar aja kita buat nilai yang di atas KKM 

 Adakah masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan  



Untuk melaksanakannya sangat jarang karena guru lainnya juga seperti itu 

sebagian melakukan jalan pintas nagrang sendiri dengan perkiraan yang 

pantas hal ini dilakukan karena rumitnya penilaian ini, belum lagi 

koreksinya nggak sempat karena kamipara guru PAI juga sudah 

disibukkan dengan kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas   

Nama   :  Siti Zumroh 

Tempat/Tgl lahir :  Jepar, 28 Februari 1967 

Alamat   :  Sowan lorRT 04/1 Kedung  Jepara 

E-mail   zum.smp@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. MI  T.Tullab Sowanlor Kedung JeparaLulus Tahun  1980 

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus lulus tahun 1983 

3. PGANegeri Kudus lulus tahun 1986 

4. IAINWalisongo Semarang fakultas Tarbiyah/PAI lulus tahun 1992 

5. Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UNISNU Jepara lulus tahun 2017 

C. Pengalaman Kerja 

1. Guru Mts Darul Hikmah Menganti sejak tahun 1994-2004 

2. Guru SMP ISLAM Sowanlor Kedung tahun 1997-2003 

3. Guru Kontrak SMP N egeri 1 kedung 2000-2005 

4. Sebagai guru SMPN I Kedung Jepara PNS sejak tahun 1994 hingga sekarang 

5. Guru Tamu SMPN 1 Pecangaan tahun 2013-2016 

D. Diklat yang pernah di ikuti 

1. Tahun 2007 Diklat In House Training Dikpora Jepara 

2. Tahun 2008 Pelatihan Pengembangan Profesi guru penyelenggara Ika Alumni 

UNS 

3. Tahun 2009 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas penyelenggara Ika Alumni UNS 

4. Tahun 2009 Pelatihan Being Creative Teaching penyelenggara LKPMP Jawa 

Tengah 

5. Tahun 2010 Pelatihan Pengembangan Peningkatan  guru PAI penyelenggara 

Kemenag Jawa Tengah 

6. Tahun 2011 Pelatihan Pembina PMR Madya penyelenggara PMI Jepara 

7. Tahun 2011 Pelatihan Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa penyelenggara 

Dinas Pendidikan  Jawa Tengah& Kwarda Jateng 

8. Tahun 2012 Bimbingan Teknis Lesson Studi  guru PAI penyelenggara Kemenag 

Jawa Tengah 

9. Tahun 2012 Diklat  Peningkatan Kompetensi  guru PAI penyelenggara STIA 

Walisembilan Semarang Jawa Tengah 

10. Tahun 2013 Diklat Pembelajaran Berbasis ICT guru PAI penyelenggara MGMP 

PAI SMP Jepara 

11. Tahun 2011 Diklat Asesor PKG penyelenggara LPMP Jawa Tengah  

12. Tahun 2013 Workshop Guru Pembimbing SMP Inklusi penyelenggara LPMP 

Jawa Tengah 

13. Tahun 2013 Diklat  TOT Kurikulum 2013 penyelenggara Direktorat PAIS 

Kemenag RI 

14. Tahun 2013 Program Nasional Visiting Guru Kurikulum 2013 penyelenggara 

Direktorat PAIS Kemenag RI bertugas di Aceh tenggara 

15. Tahun 2013 Pelatihan Instruktur kurikulum 2013 guru PAI penyelenggara 

Kemenag Jawa Tengah 

16. Tahun 2014 Workshop Pembuatan KISI-KISI USBN PAI penyelenggara 

Kemenag Jawa Tengah 



17. Tahun 2015 Diklat  Pembelajaran Alquran Terpadu  penyelenggara Yayasan 

Istiqlal Jakarta 

18. Tahun 2015 Peningkatan Kompetensi  guru PAI penyelenggara STIA 

Walisembilan Semarang Jawa Tengah dengan Direktorat PAIS Kemenag RI 

19. Tahun 2016 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas penyelenggara Balai Diklat 

Keagamaan Semarang 

20. Tahun 2016 Workshop Pembelajaran Berbasis ICT penyelenggara Kemenag Jawa 

Tengah  

21. Tahun 2016 Pelatihan Fasilitasi Pengembangn Kurikulum Penyelenggara Dikpora 

Jepara 

E. Pengalaman Organisasi 

1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Non Akademik SMPN I Kedung TP.2016/2017 

2. Ketua 1 Muslimat Anak Cabang Kedung tahun 1992-2000 

3. Perintis PAUD Nur Aini Sowanlor tahun 2004 

4. Pengurus Badko TPQ Kecamatan Kedung tahun2008-2011 

5. Perintis PAUD Bina Balita Sowanlor tahun 2008 

6. Pengururs Himpaudi kecamatan Kedung tahun 2008-2011 

7. Pengurus MGMP PAI SMP Jepara Tahun 2010-2014 seksi pengembangan 

profesionalisme guru 

8. Pengurus MGMP PAI SMP Jepara Thun 2014-2018 sebagai Bendahara 

F. Prestasi 

1. Instruktur Nasional Program Visiting Guru PAI SMP Kurikulum 2013 

Kementerian Agama RI di Aceh Tenggara tahun 2013 

2. Instruktur Regional Sosialisasi Kurikulum 2013 Kemenag Propinsi Jateng 

bertugas di Pati tahun 2014-2015 

 

 

 

 

 


