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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

NAMA  :   SHOLIKHIN,SAG 

JABATAN  :   KEPSEK SMK WIKRAMA 1 JEPARA 

 

PERENCANAAN 

P Bagaimana  program perencanaan manajemen supervisi akademik kepala 

sekolah dalam meningkatkan  kompetensi pedagogik guru pada Sekolah / 

SMK WIKRAMA 1 JEPARA Tahun Pelajaran  2021/2022? 

J Sebenarnya Saya melakukan perencanaan setiap awal tahun ajaran 
termasuk pada TP.2021/2022. Bentuk perencanaannya melalui observasi 

KBM saat guru sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian 

dengan bentuk perencanaan lain melalui sharing dengan guru dan juga 

dalam raker sekolah. Biasanya guru menyampaikan permasalahan yang 

dialami dalam kegiatan pembelajaran yang nantinya menjadi input untuk 

saya. Namun Untuk saat TP. 2021/2022.  Perencanaan yang saya buat 

adalah menyusun program perencanaan pemantauan KBM dan membantu 

guru mengembangkan kemampuan mengelola proses KBM-nya. 

P Lalu, bagaimana struktur pengorganisasiannya supervisi akademik kepala 

sekolah /SMK WIKRAMA 1 JEPARA dalam meningkatkan  kompetensi 

pedagogik guru pada Sekolah/SMK ini?  

J Sesuai dengan struktur organisasi Sekolah yaitu Kepala sekolah,bersama 

dengan Wk.kurikulum dan para kepala program jurusan dalam 

merumuskan pola perencanaan supervisi akademik. 

PELAKSANAAN 

P Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan supervisi yang bapak lakukan? 
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J Langkah dan Tahapan saya dalam melakukan supervisi biasanya di awali 

guru mengumpulkan RPP kemudian saya membaca dan mengoreksi nya 

setelah itu saya menggunakan instrumen supervisi untuk menilai 

kemampuan guru dalam perencanaan RPP. Terkadang pelaksanaan saya 

lakukan secara spontan jika saya mendapat info bahwa akan dilakukan 

supervisi dari dinas terhadap guru yang bersangkutan. Hal ini 

dimaksudkan agar guru tersebut sudah siap mendapat Supervisi dari 

DINAS. 

EVALUASI 

P Bagaimana hasil evaluasi supervisi dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru? 

 Hasil evaluasi saya tentang perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi 

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru dari supervisi itu sendiri 

tentu belum mencapai 100%, dalam Evaluasi belum ada panduan khusus 

sehingga saya rancang sendiri untuk melakukan supervisi. Sementara 

hanya menggunakan instrumen dinas yang ditambah dengan hasil 

observasi KBM dan sharing dengan guru. Dalam pelaksanaannya karena 

baru dilakukan terhadap beberapa orang guru dan belum secara 

keseluruhan maka belum dapat dipastikan tingkat pencapaian kompetensi 

guru sejauh mana. Tetapi jika hanya berfokus kepada beberapa orang guru 

tersebut maka untuk pelaksanaannya terbilang cukup. Sedangkan untuk 

evaluasi belum begitu maksimal karena masih dilakukan secara lisan, hal 

ini terkait dengan pemahaman saya dalam pelaksanaan evaluasi supervisi. 

Meskipun begitu saya  cukup dapat mengetahui kelebihan,kekurangan dari 

hasil kegiatan supervisi akademik saya dan kompetensi pedagogik yang di 

miliki guru secara umum, dan untuk selanjutnya di jadikan acuan untuk 

mengambil keputusan tindak lanjut supervisi. 

 

TINDAK LANJUT 

P Bagaimana tindak lanjutnya berdasar hasil evaluasi dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogic guru? 

J Biasanya saya melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap guru yang 

bersangkutan. Ketika di dapati ada guru memiliki kekurangan dalam hal 

(pengetahuan tentang IT,metode mengajar, dan evaluasi pembelajaran), 

guru tersebut saya panggil dan kami sharing untuk mencari solusi. Hal ini 

saya lakukan per individu tidak dilakukan dalam kelompok Setelah saya 

selesai melakukan supervisi, saya menulis kekurangannya kemudian 

memanggil guru tersebut dan melakukan bimbingan berdasarkan 

kekurangan yang sudah ditulis. Feedback yang dilakukan masih secara 

lisan dengan menunjukkan model atau contoh yang semestinya yang harus 

dilakukan oleh guru,terutama mengambil contoh dari tindak lanjut 

supervisi yang di lakukan oleh Lembaga WIKRAMA PUSAT yang ada di 

BOGOR  JABAR. Saya juga berusaha mencari tahu sebagai pembanding 

tentang format penilaiannya seperti apa melalui internet kemudian saya 

sharing dengan beberapa teman kepala sekolah SMK tentang 

permasalahan yang terjadi. Terkadang saya juga sharing dengan instruktur 

kurikulum 2013.  
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P Faktor apa sajakah yang mendukung dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogic guru? 

J Jika melihat faktor internal dari sekolah yang mendukung adalah karena 

adanya aturan dari yayasan tentang kualfikasi guru sehingga guru yang 

mengajar di SMK WIKRAMA 1 JEPARA  tentu guru yang berkualitas 

yaitu mencakup tentang:  

*kesadaran guru,minat serta motivasi nya,*kualifikasi jenjang 

pendidikan,*pengalaman dan *fasilitas/ sarpras yang di miliki Sekolah.  

Sedangkan faktor eksternal sekolah menurut saya karena adanya 

pengawasan atau supervisi berkala dari dinas yang membuat guru harus 

siap ketika di supervisi.  

P Faktor apa sajakah yang menghambat dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogic guru? 

J Hal yang dirasa masih kurang dan menghambat secara keseluruhan adalah 

kurangnya training Khususnya untuk saya sebagai kepsek yang memegang 

tugas supervisor dan tidak adanya panduan paten sekolah untuk dijadikan 

acuan dalam melakukan Suprvisi akademik dalam bidang Pedagogik. 

Begitu juga kurangnya training guru dalam meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik, kurang efektifnya KKG / MGMP,kurang maksimalnya 

manajerial sekolah dan keterbatasan guru dalam biaya operasioal Kinerja. 

 

Kelet, 30 Juli 2021 

Pewawancara 

 

 

 

MUHLISIN,S.Pd.I 

Peneliti  

Narasumber 

 

 

 
SHOLIKHIN,S.Ag. 

Kepala Sekolah SMK Wikrama 1 

Jepara 
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LAMPIRAN- LAMPIRAN 

Dok.FOTO SMK WIKRAMA 1 JEPARA 
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DOK.Gambar Fasilitas Sekolah 
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Dok.FOTO WAWANCARA KEPSEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok.Wawancara dengan  GURU 
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Dok.Foto Pembelajaran Refleksi 
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LAMPIRAN II 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

TRANSKRIP 

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA PENDIDIK 

NAMA : NOVA FARIDA LAILI,SAG 

PENGAMPU  : PAI dan BP 

P Apakah Bapak/Ibu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual? 

J Belum semua karakteristik dari seluruh peserta didik yang ada dari aspek 

tersebut yang saya kuasai, karena saya mengajar PAIBP maka saya lebih 

dominan menguasai pada aspek moral spiritual mereka. 

P Apakah Bapak/Ibu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik? 

J Prinsip  saya adalah seorang Guru harus mampu menetapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara 

kreatif dan efektif sesuai dengan standar kompetensi guru.  

P Bagaimana Bapak/Ibu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu? 

J Untuk mengembangkan kurikulum mapel yang saya Ampu,biasanya 

menggunakan hasil keputusan bersama guru Mapel dari sekolah-sekolah lain 

yang tergabung di MGMP PAI  SMK Se- Kabupaten Jepara atau mengacu 

pada Kurikulum instansi Wikrama Induk yang ada di BOGOR Jabar. 

P Bagaimana Bapak/Ibu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik? 

J Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif guru dituntut agar memiliki 

kompetensi pedagogik yang terdiri dari , mengetahui karakteristik siswa , 

mampu mengembangkan kurikulum, mampu mencitakan pembelajaran yang 

mendidik , mampu mengevaluasi pemebelajaran, mampu berkomunikasi 

dengan baik, dll,,saya selalu mencoba melaksanakan itu semua meskipun 

belum maksimal. 

P Apakah  Bapak/Ibu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pembelajaran? 

J P  Ya, karena Menurut saya pendidikan dizaman sekarang sudah sangat banyak 

perubahannya. Menurutku misalnya Dengan adanya internet, guru jadinya 

tidak terlalu sulit untuk menerangkan kepada siswa,maka hampir pasti  saya 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 
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J Ya karena di zaman Keterbukaan terhadap  Teknologi informasi baru dari 

sumber internal dan eksternal, maka dapat menyumbangkan  kemampuan 

untuk mengamati dan mengambil  sebuah persoalan kehidupan dari berbagai 

perspektif.  

P Bagaimana Bapak/Ibu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki?. 

J Sl Saya Selalu memberikan doronngan kepada murid untuk mengikuti 

Ekstrakurikuler, lomba-lomba baik dalam sekolah maupun luar sekolah, saya 

teguh dalam memberikan dukungan ,selalu mendukung siswa siapa saja 

untuk bisa meraih prestasi mereka, beruisaha membantu siswa mencapai 

prestasi , saya selalu ingin siswaku bisa meraih prestasi . 

J Kegiatan untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki Siswa ini 

termasuk berbicara secara terbuka dengan orang lain, melihat keputusan 

yang mungkin dari semua pihak, membaca literatur terkait dan tidak terkait 

dengan masalah yang di hadapi dan bertanya pertanyaan sulit pada diri 

sendiri. 

P Bagaimana Bapak / Ibu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik?. 

J u  Dalam berkomunikasi dengan peserta didik,saya kadang harus memakai 

bahasa kromo inggil jawa agar siswa merasa sungkan jika tidak 

mendengarkan apa yang saya sampaikan. 

J   untuk membentuk komunikasi antara pendidik dan peserta didik maka harus 

ada indikator yang harus dimiliki oleh guru, yaitu guru menggunakan 

pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta 

didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik 

untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka; guru memberikan 

perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik, 

tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut; guru menanggapi pertanyaan 

peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran 

dan isi kurikulum, tanpa mempermalukannya; guru menyajikan kegiatan 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antarpeserta 

didik; guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua 

jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk 

mengukur tingkat pemahaman peserta didik; guru memberikan perhatian 
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terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan 

relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik. 

P Apakah Bapak/Ibu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil belajar?. 

J Ya, sebab Penilaian dan evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan 

balik kepada peserta didik maupun kepada pendidik sebagai pertimbangan 

untuk melakukan perbaikan serta jaminan terhadap pengguna lulusan sebagai 

tanggung jawab institusi yang telah meluluskan.  

P Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran? 

J Ya, karena Tes, pengukuran dan penilaian berguna untuk : seleksi, 

penempatan, diagnosis dan remedial, umpan balik, memotivasi dan 

membimbing belajar, perbaikan kurikulum dan program pendidikan serta 

pengembangan ilmu 

P Bagaimana Bapak/Ibu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran?. 

J Mengajak Belajar secara Kemitra-an karena berguna untuk mendiskusikan 

ide-ide yang dibangkitkan peserta didik, mengeksplorasi kepentingan mereka 

sendiri, bertukar pikiran untuk memberikan komentar satu sama lainnya. 

J Sebelum penyusunan sebuah draft awal untuk disampaikan kepada  siswa, 

saya harus fokus pada pengalaman mereka, kebutuhan mereka belajar dan 

bagaimana mereka bisa belajar dengan baik. 

J Pertama adalah belajar jurnal, para siswa diminta untuk membuat jurnal 

mingguan di mana mereka merekam dan berkomentar tentang pengalaman 

mereka sebagai pelajar dalam kelas tersebut. Dibutuhkan waktu sekitar lima 

menit untuk siswa menulis jurnal tersebut. Pada akhir  pelajaran jurnal 

tersebut di kumpulkan kepada guru untuk diberi komentar. 

 

 

Kelet, 30 Juli 2021 

Pewawancara 

 

 

 

MUHLISIN,S.Pd.I 

Peneliti  

Narasumber 

 

 

 
................................................................ 

Guru SMK Wikrama 1 Jepara 
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TRANSKRIP 

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA PENDIDIK 

NAMA : SUKO HARIANTO,S.Kom 

PENGAMPU  : DESAIN GRAFIS 

P Apakah Bapak/Ibu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual? 

J Belum semua karakteristik dari seluruh peserta didik yang ada dari aspek 

tersebut yang saya kuasai, karena saya mengajar DESAIN GRAFIS maka 

saya lebih dominan menguasai pada aspek Emosioal Intelektual mereka. 

P Apakah Bapak/Ibu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik? 

J Saya merasa belum maksimal untuk menguasai seluruh teori dan prinsip 

pembelajaran yang mendidik ,namun saya punya patokan bahwa seorang 

guru minimal mampu mengkomunikasikan materi dengan baik kepada siswa, 

mengevaluasi dan menilai siswa secara adil. 

P Bagaimana Bapak/Ibu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu? 

J Guru-guru di dalam lembaga ini rata-rata sudah mampu mengembangkan 

kurikulum, dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum, guru 

merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk 

membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi 

dasar yang ditetapkan.  

P Bagaimana Bapak/Ibu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik? 

J Saya menangkap Perubahan system dan pola pembelajaran yang terjadi, 

sangatlah mendukung untuk pendidikan saat ini, karena banyak informasi 

yang bisa siswa dapatkan dari media pada saat ini. Contohnya seperti internet 

yang sekarang sangat marak digunakan dizaman ini.saya selalu mewanti-

wanti agar selektif dalam pembelajaran lewat Internet. 
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TRANSKRIP 

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA PENDIDIK 

NAMA : MUFARIH NIAM,S.Pd 

PENGAMPU  : BAHASA INDONESIA 

P Apakah Bapak/Ibu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual? 

J Tidak semua karakteristik dari seluruh peserta didik yang ada dari aspek 

tersebut yang saya kuasai, Berhubung saya mengajar Bahasa Indonesia  

maka saya baru menguasai pada aspek Emosioal Sosial kultural mereka. 

P Apakah Bapak/Ibu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik? 

J Menurut saya Seorang Guru sudah seharusnya mampu menyesuaikan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mampu 

memotivasi mereka untuk belajar. 

P Bagaimana Bapak/Ibu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu? 

J Di Sini guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan 

tujuan pembelajaran, guru memilih materi pembelajaran yang: (1) sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, (2) tepat dan mutakhir, (3) sesuai dengan usia 

dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, (4) dapat dilaksanakan di kelas 

dan (5) sesuai dengan konteks kehidupan sehari‐hari peserta didik. 

P Bagaimana Bapak/Ibu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik? 

J Saya melihat peserta didik saya sangatlah beragam, mulai dari yang mudah 

menangkap dalam belajar, maupun yang sulit menerima pelajaran yang 

diberi. Ada beberapa anak-anak yang dijumpai  tersebut jika ditanya diam 

saja, tetapi anak tersebut sebenarnya memiliki kemampuan yang mudah 

menangkap pelajaran. Ada juga anak-anak yang sulit untuk berkonsentrasi 

sewaktu guru memberi arahan. Tetapi dalam hal ini saya tetap harus sabar 

untuk mengajari dan bisa fokus untuk mengontrol anak-anak, dikarenakan 

saya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak 

tersebut. 
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TRANSKRIP 

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA PENDIDIK 

NAMA : JOKO AGUNG S,S.T 

PENGAMPU  : PEMPROGRAMAN BERORIENTASI OBJECH 

P Apakah  Bapak/Ibu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pembelajaran? 

J P  Ya, karena Menurut saya pendidikan dizaman sekarang sudah sangat banyak 

perubahannya. Menurutku misalnya Dengan adanya internet, guru jadinya 

tidak terlalu sulit untuk menerangkan kepada siswa,maka hampir pasti  saya 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran.apalagi saya guru Mapel Program orientasi objek yang hampir 

tidak bisa lepas dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi 

digital. 
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