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Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 3 Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Kepala Sekolah 

1. Bagaimana gambaran umum tentang manajemen ketenagaan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati? 

2. Bagaimana perencanaan  ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

3. Bagaimana pelaksanaan ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

4. Bagaimana evaluasi ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

5. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung ketenagaan di SMK Taruna 

Bangsa Gabus Pati? 

 

B. Tenaga Kependidikan  

1. Kepala Tata Usaha 

a. Apa tugas dan kegiatan kepala Tata Usaha ? 

b. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai kepala Tata 

Usaha ? 

c. Bagaimana gambaran umum tentang manajemen ketenagaan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati? 

d. Bagaimana perencanaan  ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

e. Bagaimana pelaksanaan ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

f. Bagaimana evaluasi ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

g. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung ketenagaan di SMK 

Taruna 

2. Waka Kurikulum 

a. Apa tugas dan kegiatan Waka Kurikulum ? 

b. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai Waka 

Kurikulum ? 
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c. Bagaimana gambaran umum tentang manajemen ketenagaan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati? 

d. Bagaimana perencanaan  ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

e. Bagaimana pelaksanaan ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

f. Bagaimana evaluasi ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

g. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung ketenagaan di SMK 

Taruna 

3. Waka Kesiswaan 

a. Apa tugas dan kegiatan Waka Kesiswaan ? 

b. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai Waka 

Kesiswaan ? 

c. Bagaimana gambaran umum tentang manajemen ketenagaan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati? 

d. Bagaimana perencanaan  ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

e. Bagaimana pelaksanaan ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

f. Bagaimana evaluasi ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

g. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung ketenagaan di SMK 

Taruna 

4. Bidang Administrasi bagian surat menyurat 

a. Apa tugas dan kegiatan adminstrasi bagian Surat menyurat ? 

b. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai adminstrasi 

bagian Surat menyurat ? 

c. Bagaimana gambaran umum tentang manajemen ketenagaan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati? 

d. Bagaimana perencanaan  ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 
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e. Bagaimana pelaksanaan ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

f. Bagaimana evaluasi ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

g. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung ketenagaan di SMK 

Taruna 

5. Bidang Administrasi bagian Keuangan 

a. Apa tugas dan kegiatan adminstrasi bagian Kuangan ? 

b. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai adminstrasi 

bagian Kuangan ? 

c. Bagaimana gambaran umum tentang manajemen ketenagaan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati? 

d. Bagaimana perencanaan  ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

e. Bagaimana pelaksanaan ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

f. Bagaimana evaluasi ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

g. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung ketenagaan di SMK 

Taruna 

6. Bidang Sarana Prasarana 

a. Apa tugas dan kegiatan pengelola sarana prasarana ? 

b. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai pengelola 

sarana prasarana ? 

c. Bagaimana gambaran umum tentang manajemen ketenagaan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati? 

d. Bagaimana perencanaan  ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

e. Bagaimana pelaksanaan ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

f. Bagaimana evaluasi ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

g. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung ketenagaan di SMK 

Taruna 
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7. Waka Humas 

a. Apa tugas dan kegiatan Waka Humas ? 

b. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai Waka 

Humas ? 

c. Bagaimana gambaran umum tentang manajemen ketenagaan di SMK 

Taruna Bangsa Gabus Pati? 

d. Bagaimana perencanaan  ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

e. Bagaimana pelaksanaan ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus 

Pati? 

f. Bagaimana evaluasi ketenagaan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

g. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung ketenagaan di SMK 

Taruna 

 

C. Tenaga Kependidikan  

8. Kepala Tata Usaha 

h. Apa tugas dan kegiatan kepala Tata Usaha? 

i. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai kepala Tata 

Usaha? 

j. Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

k. Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? apakah 

secara periodik sesuai kebutuhan? 

l. Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai kepala Tata Usaha? jika iya, peningkatan 

dalam hal apa? 

9. Waka Kurikulum 

h. Apa tugas dan kegiatan Waka Kurikulum? 

i. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai Waka 

Kurikulum? 
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j. Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

k. Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? apakah 

secara periodik sesuai kebutuhan? 

l. Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai Waka Kurikulum? jika iya, peningkatan 

dalam hal apa? 

10. Waka Kesiswaan 

h. Apa tugas dan kegiatan Waka Kesiswaan? 

i. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai Waka 

Kesiswaan? 

j. Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

k. Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? apakah 

secara periodik sesuai kebutuhan? 

l. Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai Waka Kesiswaan? jika iya, peningkatan 

dalam hal apa? 

11. Bidang Administrasi bagian surat menyurat 

h. Apa tugas dan kegiatan adminstrasi bagian Surat menyurat? 

i. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai adminstrasi 

bagian Surat menyurat? 

j. Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

k. Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? apakah 

secara periodik sesuai kebutuhan? 

l. Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai adminstrasi bagian Surat menyurat? jika 

iya, peningkatan dalam hal apa? 

12. Bidang Administrasi bagian Keuangan 

h. Apa tugas dan kegiatan adminstrasi bagian Kuangan? 
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i. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai adminstrasi 

bagian Kuangan? 

j. Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

k. Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? apakah 

secara periodik sesuai kebutuhan? 

l. Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai adminstrasi bagian Kuangan? jika iya, 

peningkatan dalam hal apa? 

13. Bidang Sarana Prasarana 

h. Apa tugas dan kegiatan pengelola sarana prasarana? 

i. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai pengelola 

sarana prasarana? 

j. Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

k. Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? apakah 

secara periodik sesuai kebutuhan? 

l. Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai pengelola sarana prasarana? jika iya, 

peningkatan dalam hal apa? 

14. Waka Humas 

h. Apa tugas dan kegiatan Waka Humas? 

i. Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai Waka 

Humas? 

j. Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

k. Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? apakah 

secara periodik sesuai kebutuhan? 

l. Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai Waka Humas? jika iya, peningkatan dalam 

hal apa? 
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Lampiran 4 Transkrip Wawancara 

TRANSKRIPSI WAWANCARA 

Wawancara 1 

Informan  : Kepala Sekolah 

Hari, Tanggal  : Selasa 6 Maret 2018 

Pukul   : 10.00 WIB 

 

Peneliti Bagaimana gambaran umum tentang manajemen di SMK Taruna 

Bangsa Gabus Pati? 

Informan Manajemen SMK Taruna Bangsa secara umum dibawah naungan 

Yayasan Pendidikan Islam Nurul Khosyi’in. 

Peneliti Bagaimana prosedur perekrutan guru dan karyawan di SMK Taruna 

Bangsa Gabus Pati? 

Informan Rekrutmen guru dilakukan dengan membuka lowongan kerja, 

kemudian dilakukan melalui seleksi administrasi, tes mengajar dan 

wawancara 

Peneliti Bagaimana seleksi yang dilakukan dalam penerimaan guru dan 

karyawan? kompetensi apa yang diujikan? 

Informan Seleksi dilakukan dengan proses seleksi administrasi, tes mengajar/ 

mikro teaching dan wawancara. Kompetensi yang di seleksi seperti 

pedagogik. 

Peneliti Bagaimana pembagian struktur tenaga kependidikan di SMK Taruna 

Bangsa Gabus Pati? 

Informan Pembagian struktur tenaga kependidikan dilakukan oleh kepala SMK 

TB dengan pihak manajemen 

Peneliti Bagaiman keadaan objektif tenaga kependidikan di SMK Taruna 

Bangsa Gabus Pati? apakah sudah sesuai dengan bidangnya? 

Informan Tenaga pendidik sesuai dengan bidangnya. 

Peneliti Apakah terdapat rencana peningkatan kinerja tenaga kependidikan di 
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SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? 

Informan Ada rencana peningkatan kinerja di tenaga kependidikan 

Peneliti Dalam menyusun rencana peningkatan kinerja, apa yang menjadi 

bahan pertimbangan? 

Informan Dalam menyusun rencana peningkatan kinerja yang menjadi bahan 

pertimbangan adalah lama waktu menjadi tenaga kependidikan dan 

loyalitas di SMK TB 

Peneliti Bagaimana kinerja tenaga kependidikan di SMK Taruna Bangsa 

Gabus Pati? 

Informan Kinerja tenaga kependidikan di SMK TB baik 

Peneliti Apakah tenaga kependidikan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati 

sudah memiliki kualitas kinerja sesuai dengan yang diharapkan? 

Informan Secara kualitas masih membutuhkan pembenahan 

Peneliti Bagaiamana anda melakukan proses penilaian terhadap kinerja tenaga 

kependidikan? 

Informan Proses penilaian terhadap kinerja tenaga kependidikan menerima 

masukan dari wakil kepala SMK dan manajemn 

Peneliti Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan di SMK Taruna Bangsa Gabus Pati? apakah ada 

instrumen penilaiannya? 

Informan Instrumen penilaian ada. 

Peneliti Apakah ada pembinaan untuk meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan? 

Informan Ada pembinaan 

Peneliti Apakah ada peningkatan kinerja tenaga kependidikan di SMK Taruna 

Bangsa Gabus Pati dari tahun ke tahun? 

Informan Dari tahun ketahun ada peningkatan kinerja tenaga kependidikan 

Peneliti Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 

peningkatan kinerja tenaga kependidikan di SMK Taruna Bangsa 
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Gabus Pati? 

Informan Ada faktor pendudkung dan pemghambat. Faktor pendukungnya 

adalah motivasi dari guru untuk peningkatan diri sebagai guru yang 

maksimal. Faktor penghambatnya adalah persaingan diluar SMK TB 

di daerah kecamatan gabus. 

 

 

Wawancara 2 

Informan  : Kepala Tata Usaha 

Hari, Tanggal  : Rabu, 7 Maret 2018 

Pukul   : 10.00 WIB 

 

Peneliti Apa tugas dan kegiatan kepala Tata Usaha? 

Informan Kepala tata usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 

administrasi kepada semua unsur di lingkungan SMK. Tugas pokok 

kepala tata usaha tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Membantu kepala SMK dalam pelaksanaan bidang tugasnya 

b. Menyusun programn kerja dan anggaran kerja SMK 

c. Menyelenggarakan pembinaan administrasi umum di ,lingkungan 

SMK 

d. Melaksanakan pengaturan, pemakaian, pengamprahan, dan 

pengurusan alat tulis kantor, inventaris, dan sarana prasarana 

lingkungan SMK 

e. Melaksanakan urusan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan 

keindahan di lingkungan SMK 

f. Mempersiapkan penerimaan murid di lingkungan SMK 

g. Memberikan petunjuk kepada bawahan, baik lisan maupun tulisan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala SMK 

i. Membuat DP-3 pegawai sesuai dengan kewenangannya 

j. Melaporkan hasil pelaksanan tugas kepada kepala SMK 
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Peneliti Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai kepala Tata 

Usaha? 

Informan Menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik dengan semua unsur di 

lingkungan ekolah 

Peneliti Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan? 

Informan Ada, penilaian tenaga kependidikan yang melakukan kepala sekolah 

Peneliti Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? 

apakah secara periodik sesuai kebutuhan? 

Informan Penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan pada pertengahan 

tahun pelajaran dan mendekati akhir tahun pelajaran. 

Peneliti Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai kepala Tata Usaha? jika iya, peningkatan 

dalam hal apa? 

Informan Ya, peningkatan pengalaman sesuai dengan kapasitas saya sebagai 

kepala tata usaha. 

 

 

Wawancara 3 

Informan  : Waka Kurikulum 

Hari, Tanggal  : Senin, 5 Maret 2018 

Pukul   : 10.00 WIB 

 

Peneliti Apa tugas dan kegiatan Waka Kurikulum? 

Informan Kurikulum bertugas membantu kepala SMK dalam bidang akademik. 

Mengatur berjalannya semua kegiatan akademik atau kegiatan belajar 

mengajar di sekolah; pembuatan jadwal, menyusun kurikulum SMK 

TB, administrasi penilaian, pembelajaran dan sebagainya. 

Peneliti Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai Waka 

Kurikulum? 
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Informan Tentunya menjalankan tugas tersebut, dan dalam menjalankan tugas 

sebagai kurikulum di bantu oleh staf kurikulum bidang administrasi 

pengajaran dan penilain. 

Peneliti Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

Informan Ada penilaian kinerja untuk tenaga kependidikan yaitu kepala SMK 

TB 

Peneliti Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? 

apakah secara periodik sesuai kebutuhan? 

Informan Penilaian kinerja dilakukan secara periodik yaitu 6 bulan sekali. 

Peneliti Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai Waka Kurikulum? jika iya, peningkatan 

dalam hal apa? 

Informan Ada peningkatan dalam hal kearsipan pengajaran dan penilaian. 

 

 

Wawancara 4 

Informan  : Waka Kesiswaan 

Hari, Tanggal  : Selasa, 6 Maret 2018 

Pukul   : 10.00 WIB 

 

Peneliti Apa tugas dan kegiatan Waka Kesiswaan? 

Informan  

Peneliti Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai Waka 

Kesiswaan? 

Informan  

Peneliti Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

Informan  
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Peneliti Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? 

apakah secara periodik sesuai kebutuhan? 

Informan  

Peneliti Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai Waka Kesiswaan? jika iya, peningkatan 

dalam hal apa? 

Informan  

 

 

Wawancara 5 

Informan  : Bidang Administrasi bagian Surat Menyurat 

Hari, Tanggal  : Kamis, 8 Maret 2018 

Pukul   : 10.00 WIB 

 

Peneliti Apa tugas dan kegiatan adminstrasi bagian Surat menyurat? 

Informan Tugasnya, mmm .... banyak ya.. eee... apa ya.. tentunya berhubungan 

dengan surat menyurat lah,, diantaranya yaitu menerima surat masuk, 

mengentri surat yang telah masuk itu, terus kemudian diarsipkan, lalu 

menulisnya ke dalam buku besar, memberi penomoran surat dan 

mengeluarkan surat keluar. 

Peneliti Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai adminstrasi 

bagian Surat menyurat? 

Informan Ya melakukan tugas-tugas itu tadi, djika ada surat masuk ya 

disampaikan, jika ada surat keluar ya saya yang membuat suratnya, 

memberi nomornya, kemudian meminta tanda tangan pada kepala 

sekolah, kemudian baru diberikan kepada bagian pengiriman surat, 

pada waka humas lebih tepatnya. 

Peneliti Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

Informan Ada... Kepala TU nya yang menilai dan tentunya atas sepengetahuan 
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kepala sekolah juga. 

Peneliti Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? 

apakah secara periodik sesuai kebutuhan? 

Informan Penilainnya.. Mmm.. pada petengahan tahun ajaran dan akhir tahun 

pelajaran, jadi setahun 2 kali. 

Peneliti Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai adminstrasi bagian Surat menyurat? jika 

iya, peningkatan dalam hal apa? 

Informan InsyaAllah ada.. yang pasti sih peningkatan dalam hal pengalaman.  

 

 

Wawancara 6 

Informan  : Bidang Adminstrasi bagian Keuangan 

Hari, Tanggal  : Senin, 5 Maret 2018 

Pukul   : 11.00 WIB 

 

Peneliti Siapa yang bertugas menangani keuangan sekolah? 

Informan Dalam pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah dibantu oleh 

bendahara/pemegang kas yang terdiri dari bendahara rutin sekolah dan 

pembantu bendahara komite sekolah 

Peneliti Apa tugas dan kegiatan bendahara-bendahara tersebut? 

Informan 1. Bendahara Rutin/pemegang kas, bertugas sebagai berikut : 

a. Menerima dana rutin sekolah 

b. Menyimpan keuangan sekolah di rekening sekolah 

c. Mengeluarkan/membayar harus berdasarkan 

persetujuan/diketahui kepala sekolah 

d. Membayar gaji guru dan pegawai setiap bulan 

e. Menyetor/membayar pajak (PPN dan PPh) yang menjadi 

kewajiban 

f. Menyusun dan membuat laporan pertanggung jawaban setiap 
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akhir bulan dengan diketahui kepala sekolah 

g. Menyinmpan dan mengarsipkan semua surat-surat kwitansi 

pengeluaran dengan rapi dan teratur 

2. Pembantu bendahara/pemegang kas komite sekolah, bertugas 

sebagai berikut : 

a. Menerima uang yang bersumber dari komite sekolah serta 

membukukannya 

b. Menyimpan keuangan komite sekolah di rekening sekolah 

c. Mengeluarkan/membayar harus sesuai dengan persetujuan 

kepala sekolah 

d. Membayar insentif guru dan pegawai setiap akhir bulan 

e. Menutup buku kas jenis penerimaan dan pengeluaran pada 

setiap akhir bulan dan diketahui oleh ketua komite sekolah dan 

kepala sekolah 

f. Menyusun laporan pertanggung jawaban setiap 3 

bulan/triwulan 

g. Menyimpan/menata/mengarsipkan semua surat-

surat/kwitansi/tanda bukti pengeluaran dengan rapid an teratur 

h. Mengerjakan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan dan 

petunjuk yang baku dan berlaku umum 

i. Berkoordinasi dengan komite sekolah, kepala sekolah, dan 

wakil kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan komite 

sekolah 

j. Menyusun laporan tahunan pada akhir tahun anggaran. 

Peneliti Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai adminstrasi 

bagian Kuangan? 

Informan Melakukan perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan 

pertanggung jawaban keuangan sekolah. 

Peneliti Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  
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Informan Ada, ketua komite sekolah yang menilai 

Peneliti Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? 

apakah secara periodik sesuai kebutuhan? 

Informan Iya,, dilakukan secara periodik 

Peneliti Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai adminstrasi bagian Kuangan? jika iya, 

peningkatan dalam hal apa? 

Informan Ya,, dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan terhadap siswa. 

 

Wawancara 7 

Informan  : Bidang Sarana Prasarana 

Hari, Tanggal  : Selasa, 6  Maret 2018 

Pukul   : 11.00 WIB 

 

Peneliti Apa tugas dan kegiatan pengelola sarana prasarana? 

Informan  

Peneliti Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai pengelola 

sarana prasarana? 

Informan  

Peneliti Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 

yang melakukan?  

Informan  

Peneliti Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? 

apakah secara periodik sesuai kebutuhan? 

Informan  

Peneliti Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai pengelola sarana prasarana? jika iya, 

peningkatan dalam hal apa? 

Informan  
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Wawancara 8 

Informan  : Waka Humas 

Hari, Tanggal  : Rabu, 7 Maret 2018 

Pukul   : 11.00 WIB 

 

Peneliti Apa tugas dan kegiatan Waka Humas? 

Informan Tugas Humas banyak sekali tentunya, diantaranya : 

a. Membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan rapat 

koordinasi 

b. Mempersiapkan penyusunan program kerja 

c. Menyusun kerjasama dengan industri 

d. Menyusun kerjasama dengan Perguruan Tinggi 

e. Melaksanakan dan menentukan promosi sekolah, biasanya 

sosialisasi ke SMP/MTs an di masyarakat dengan menyebar 

brosur, memasang banner atau memasang baliho. 

f. Membantu pelaksanaan praktek kerja industri, yaitu memberi 

pembekalan dan menyelesaikan permasalahan (jika ada) selama 

masa praktek berlangsung 

g. Membantu BKK dalam mensosialisasikan tenaga kerja, yaitu salah 

satunya dalam hal membantu siswa kelas XII ataupun alumni 

dalam mencari kerja, misalnya dengan memberikan informasi 

mengenai lowongan kerja dan mengantarkannya hingga lolos 

diterima kerja. 

h. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan kepala sekolah. 

Peneliti Apa yang anda lakukan dalam menjalankan tugas sebagai Waka 

Humas? 

Informan Ya tentunya menjalankan tugas Humas itu, dan harus sesuai dengan 

program kerja yang telah ditentukan sejak awal dan juga sesuai dengan 

instruksi kepala sekolah dengan sebaik-baiknya. 

Peneliti Apakah ada penilaian kinerja tenaga kependidikan? jika ada, siapa 
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yang melakukan?  

Informan Ada.. yang menjalankannya Bapak Kepala Sekolah langsung. 

Peneliti Kapan proses penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan? 

apakah secara periodik sesuai kebutuhan? 

Informan Penilaiannya dilakukan enam bulan sekali, akan tetapi 

penilaian/pengecekan kehadiran tenaga kependidikan atau tenaga 

pendidiknya itu dilakukan sebulan sekali di tiap akhir bulan, dan iya... 

itu dilakukan secara periodik. 

Peneliti Apakah anda mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya dalam 

menjalankan tugas sebagai Waka Humas? jika iya, peningkatan dalam 

hal apa? 

Informan Untuk saat ini, tugas sebagai waka humas yang diamanahkan baru di 

tahun ajaran ini, dan harapannya memang harus peningkatan kerja, 

hahaha. 
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Lampiran 5 Profil Sekolah 

PROFIL SEKOLAH 

 

1. DATA SEKOLAH 

a. Nama SMK : SMK Taruna Bangsa 

b. Status : Negeri / Swasta  

c. PBM : Pagi / Siang  

d. Sertifikasi ISO 9001 – 200 : Bersertifikat / Proses Sertifikat / 

Belum  

e. Alamat Sekolah  : Jl. Raya Pati Kayen Km. 7 Gabus 

Pati  

f. RT / RW  : 01 / I 

g. Desa : Pantirejo 

h. Kecamatan : Gabus  

i. Kabupaten / Kota :  Pati 

j. Telp. / fax  : 08282951110 / - 

k. Website / Email : - 

l. Nomor Statistik Sekolah   : 402031811023 

 

2. DATA KEPALA SEKOLAH  

a. Nama Kepala Sekolah  : Subandi, S.Kom 

b. Basic Pendidikan  : Ilmu Komputer 

c. Status  : GT 

d. Alamat Rumah  : Karaban Kec. Gabus Kab. Pati 

e. RT / RW  : 01 / I  

f. Desa :  Karaban 

g. Kecamatan  : Gabus 

h. Kabupaten / kota  : Pati 

i.  No. Telp. Rumah / hp : - / 085.866.999.440 

 

3. DATA PROGRAM KEAHLIAN  

Data Program Keahlian  
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a. Otomotif : Kls 1 : 91 Kls 2 : 70 Kls 3 : 71  

b. Teknik Komputer & Jaringan : Kls 1 : 30 Kls 2 : 22 Kls 3 : 25  

c. Teknik Sepeda Motor : Kls 1 : 32 Kls 2 : 34 Kls 3 : 35  

 

4 . DATA SASARAN PRASARANA  

a. Jumlah Ruang teori  : 15 

b. Jumlah Ruang Praktik  : 1 

c. Jumlah Lab . Komputer  : 1 

d. Jumlah Rung Perpustakaan  : 1  

e. Jumlah Lab . Bahasa : -     

  

 5. DATA SISWA  

a. Jumlah pendaftar  : 150 

b. Jumlah yang diterima  : 170 

c. Jumlah siswa  : 410 

d. Jumlah Lulusan  : - 

e. Jumlah yang mengulang  : - 

f. Jumlah putus sekolah :  

 

 



 

Lampiran 6 Struktur Organisasi Sekolah 
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Lampiran 7 Visi, Misi, dan Kebijakan Sekolah 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TARUNA BANGSA 

TERAKREDITASI “B” 

Jl. Raya Pati Kayen Km. 7 Ds. Pantirejo Kec. Gabus Kab. Pati 

Email : smk.taruna.bangsa.pati@gmail.com 

Telp. 08282951110 

 

VISI DAN MISI SMK TARUNA BANGSA 

VISI 

Menjadikan siswa SMK Taruna Bangsa menjadi manusia yang menguasai 

teknologi pada masanya dan membekali mentalnya dengan akhlak yang mulia. 

MISI 

1. Pelaksanaan kegiatan selalu berdasat ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan wajib disiplin dan bersih. 

3. Menciptakan pola santun sesuai kaidah masyarakat. 

4. Menghargai ide dan kreatifitas seluruh komponen sekolah yang bersifat positif. 

5. Membuat pola pengajaran yang membuat siswa tertarik pada bidang teknologi. 

6. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 

7. Selalu mengembangkan sarana praktikum sebagai untuk perkembangan 

teknologi. 

8. Secara optimal selalu mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha dan 

industri. 

9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelatihan-pelatihan. 

10 .Penguasaan bahasa internasional sebagai jawaban terhadap globalisasi. 

11. Mengoptimalkan biaya pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

mailto:smk.taruna.bangsa.pati@gmail.com
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Lampiran 8 Tupoksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TARUNA BANGSA 

TERAKREDITASI “B” 

Jl. Raya Pati Kayen Km. 7 Ds. Pantirejo Kec. Gabus Kab. Pati 

Email : smk.taruna.bangsa.pati@gmail.com 

Telp. 08282951110 

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) SMK TARUNA BANGSA 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) KEPALA SEKOLAH 

1. Kepala Sekolah sebagai Pendidik (Educator) 

a. Membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan 

program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan 

program pengajaran dan remedial. 

b. Membimbing karyawan dalam hal menyusun program kerja dan 

melaksanakan tugas sehari-hari. 

c. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, OSIS dan 

mengikuti lomba diluar sekolah. 

d. Mengembangkan staf melalui pendidikan/latihan, melalui 

pertemuan, seminar dan diskusi, menyediakan bahan bacaan, 

memperhatikan kenaikan pangkat, mengusulkan kenaikan jabatan 

melalui seleksi calon Kepala Sekolah. 

e. Mengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan/latihan, 

pertemuan, seminar, diskusi dan bahan-bahan. 

2. Kepala Sekolah sebagai Manajer (Manager) 

a. Mengelola administrasi kegiatan belajar dan bimbingan konseling 

dengan memiliki data lengkap administrasi kegiatan belajar 

mengajar dan kelengkapan administrasi bimbingan konseling. 

b. Mengelola administrasi kesiswaan dengan memiliki data 

administrasi kesiswaan dan kegiatan ekstra kurikuler secara 

lengkap. 

mailto:smk.taruna.bangsa.pati@gmail.com
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c. Mengelola administrasi ketenagaan dengan memiliki data 

administrasi tenaga guru dan Tata Usaha. 

d. Mengelola administrasi keuangan Rutin, BOS, dan Komite. 

e. Mengelola administrasi sarana/prasarana baik administrasi 

gedung/ruang, mebelair, alat laboratorium, perpustakaan. 

3. Kepala Sekolah sebagai Pengelola Administrasi (Administrator) 

a. Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun 

jangka panjang. 

b. Menyusun organisasi ketenagaan disekolah baik Wakasek, 

Pembantu Kepala Sekolah, Walikelas, Kasubag Tata Usaha, 

Bendahara, dan Personalia Pendukung misalnya pembina 

perpustakaan, pramuka, OSIS, Olah raga. Personalia kegiatan 

temporer, seperti Panitia Ujian, panitia peringatan hari besar 

nasional atau keagamaan dan sebagainya. 

c. Menggerakkan staf/guru/karyawan dengan cara memberikan 

arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. 

d. Mengoptimalkan sumberdaya manusia secara optimal, 

memanfaatkan sarana / prasarana secara optimal dan merawat 

sarana prasarana milik sekolah. 

4. Kepala Sekolah sebagai Penyelia (Supervisor) 

a. Menyusun program supervisi kelas, pengawasan dan evaluasi 

pembelajaran. 

b. Melaksanakan program supervisi. 

c. Memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja 

guru/karyawan dan untuk pengembangan sekolah. 

5. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (Leader) 

a. Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, 

bertanggungjawab, berani mengambil resiko dan berjiwa besar. 

b. Memahami kondisi guru, karyawan dan anak didik. 

c. Memiliki visi dan memahami misi sekolah yang diemban. 

d. Mampu mengambil keputusan baik urusan intern maupun ekstern. 
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e. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. 

6. Kepala Sekolah sebagai Pembaharu (Inovator) 

a. Mampu mencari, menemukan dan mengadopsi gagasan baru dari 

pihak lain. 

b. Mampu melakukan pembaharuan di bagian kegiatan belajar 

mengajar dan bimbingan konseling, pengadaan dan pembinaan 

tenaga guru dan karyawan. Kegiatan ekstra kurikuler dan mampu 

melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya manusia di 

Komite dan masyarakat. 

7. Kepala Sekolah sebagai Pendorong (Motivator)  

a. Mampu mengatur lingkungan kerja.  

b. Mampu mengatur pelaksanaan suasana kerja yang memadai. 

c. Mampu menerapkan prinsip memberi penghargaan maupun sanksi 

hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) WAKIL KEPALA 

SEKOLAH 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam: 

1. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program 

pelaksanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pengarahan 

4. Ketenagaan 

5. Pengkoordinasian 

6. Pengawasan 

7. Penilaian 

8. Identifikasi dan pengumpulan data 

9. Mewakili Kepala Sekolah untuk menghadiri rapat khususnya yang 

berkaitan dengan masalah pendidikan 

10. Membuat laporan secara berkala 
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C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) URUSAN KURIKULUM 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam: 

1. Menyusun program pengajaran 

2. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan 

3. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 

4. Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir 

5. Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan 

6. Mengatur jadwal penerimaan rapor dan STTB 

7. Mengkoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan 

kelengkapan mengajar 

8. Mengatur pelaksaan program perbaikan dan pengayaan 

9. Mengatur pengembangan MGMP/MGBP dan koordinator mata pelajaran 

10. Melakukan supervisi administrasi akademis 

11. Melakukan pengarsipan program kurikulum 

12. Penyusunan laporan secara berkala 

 

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) URUSAN KESISWAAN 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam: 

1. Menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi: 

Kepramukaan, PMR, KIR, UKS, PKS, Paskibraka, pesantren kilat 

2. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan 

kesiswaan/OSIS dalam rangka  

3. menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus 

OSIS 

4. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi 

5. Menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan insidental 

6. Membina dan melaksanakan koordinasi 9 K 

7. Melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan penerima bea siswa 

8. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di 

luar sekolah 

9. Mengatur mutasi siswa 
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10. Menyusun dan membuat kepanitiaan Penerimaan Siswa Baru dan 

pelaksanaan MOS 

11. Menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah 

12. Menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi 

13. Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala 

 

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) URUSAN SARANA 

PRASARANA 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam: 

1. Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana 

2. Mengkoordinasikan penggunaan sarana prasarana 

3. Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran 

4. Mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana 

5. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan data sekolah secara keseluruhan 

6. Melaksanakan pembukuan sarana dan prasarana secara rutin 

7. Menyusun laporan secara berkala 

 

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) URUSAN HUMAS 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam: 

1. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan 

sekolah 

2. Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid 

3. Membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia 

usaha, dan lembaga sosial lainnya 

4. Membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah 

5. Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah 

6. Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah 

7. Melakukan koordinasi dengan semua staf dan bertanggung jawab untuk 

mewujudkan 9 K 

8. 8. Menyusun program kegiatan bakti sosial, karya wisata, dan pameran 

hasil pendidikan (gebyar pendidikan) 
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9. Mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk mnghadiri rapat 

masalah-masalah yang bersifat umum 

10. Menyusun laporan secara berkala 

 

G. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) KASUBAG TATA USAHA 

Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam kegiatan: 

1. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah 

2. Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar 

3. Pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah 

4. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah 

5. Penyusunan administrasi sekolah meliputi kurikulum, kesiswaan dan 

ketenagaan 

6. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah secara keseluruhan 

7. Penyusunan tugas staf Tata Usaha dan tenaga teknis lainnya 

8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 9 K 

9. Penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala 

 

H. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) WALI KELAS 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam: 

1. Pengelolaan Kelas: 

a. Tugas Pokok meliputi: 

1) Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan 

pendidikan 

2) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

3) Membantu pengembangan keterampilan dan kecerdasan anak didik 

4) Membina karakter, budi pekerti dan kepribadian anak didik 

b. Keadaan Anak Didik 

1) Mengetahui jumlah (Putra dan Putri) dan nama-nama anak didik 

2) Mengetahui identitas lain dari anak didik 

3) Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari 

4) Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik 
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c. Melakukan Penilaian 

1) Tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah 

2) Kerajinan, Kelakuan, dan Kedisiplinan anak 

d. Mengambil Tindakan Bila Dianggap Perlu 

1) Pemberitahuan , pembinaan, dan pengarahan 

2) Peringatan secara lesan dan tertulis 

3) Peringatan khusus yang terkait dengan BP/Kepala Sekolah 

e. Langkah Tindak Lanjut 

1) Memperhatikan buku nilai rapor anak didik 

2) Memperhatikan keberhasilan/kenaikan anak didik 

3) Memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan 

2. Penyelenggaraan Administrasi Kelas, meliputi: 

a. Denah tempat duduk anak didik 

b. Papan absensi anak didik 

c. Daftar Pelajaran dan Daftar Piket 

d. Buku Presensi 

e. Buku Jurnal kelas 

f. Tata tertib kelas 

3. Penyusunan dan pembuatan statistik bulanan anak didik 

4. Pembuatan catatan khusus tentang anak didik 

5. Pencatatan mutasi anak didik 

6. Pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar 

 

I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) GURU PEMBIMBING 

(BK) 

Membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan: 

1. Penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

2. Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi anak didik tentang kesulitan belajar 

3. Membgerikan layanan dan bimbingan kepada anak didik agar lebih 

berprestasi dalam kegiatan belajar 
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4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada anak didik dalam 

memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan 

pekerjaan yang sesuai 

5. Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling 

6. Menyusun statistic hasil penilaian bimbingan dan konseling 

7. Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar 

8. Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan 

konseling 

9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan koseling 

 

J. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) PUSTAKAWAN 

SEKOLAH 

Membantu Kepala sekolah dalam kegiatan: 

1. Perencanaan pengadaan buku/bahan pustaka/media elektronika 

2. Pelayanan perpustakaan 

3. Perencanaan pengembangan perpustakaan 

4. Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku/bahan pustaka/media elektronika 

5. Inventarisasi dan pengadministrasian  

6. Penyimpanan buku/bahan pustaka, dan media elektronika 

7. Menyusun tata tertib perpustakaan 

8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala 

 

K. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) LABORAN 

Membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan: 

1. Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium 

2. Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium 

3. Mengatur penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat 

laboratorium 

4. Membuat dan menyusun daftar alat-alat laboratorium 

5. Inventarisasi dan pengadministrasian alat-alat laboratorium 

6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium secara berkala 
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L. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) GURU 

Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan 

KBM, meliputi: 

1. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian. 

4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian 

5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan 

6. Mengisi daftar nilai anak didik 

7. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan), kepada 

guru lain dalam proses pembelajaran 

8. Membuat alat pelajaran/alat peraga 

9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni 

10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum 

11. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah 

12. Mengadakan pengembangan program pembelajaran 

13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik 

14. Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran 

15. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya 

16. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat 

 

M. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) GURU PIKET 

1. Meningkatkan pelaksanaan 9 K (keamanan, kebersihan, ketertiban, 

keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan 

keterbukaan) 

2. Mengadakan pendataan dan mengisi buku piket 

3. Menertibkan kelas-kelas yang kosong dengan jalan menginval 

4.  
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5. Pada jam ke 2 harus berusaha menghubungi orang tua siswa yang 

tidakmasuk tanpa keterangan. Melalui telepon, atau mengunjungi ke 

rumah bagi yang tidak memiliki telepon 

6. Mencatat beberapa kejadian:  

a. guru dan siswa yang terlambat,  

b. guru dan siswa yang pulang sebelum waktunya,  

c. kelas yang pulang / dipulangkan sebelum waktunya,  

d. kejadian-kejadian penting lainnya 

7. Mengawasi siswa sewaktu berada diluar kelas karena istirahat. Dan 

keliling kelas sambil mengingatkan siswa untuk beristirahat bagi siswa 

yang masih berada di dalam kelas 

8. Petugas piket harus hadir paling sedikit 5 menit sebelum bel masuk. 

9. Melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada wali kelas atau guru 

pembimbing 

10. Mengawasi berlakunya tata tertib sekolah 
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Lampiran 9 Gambar Dokumentasi Sekolah 

 

Papan Nama SMK Taruna Bangsa 

 

 

Halamaan SMK Taruna Bangsa 
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Wawancara dengan Kepala SMK Taruna Bangsa 

 

 

Wawancara dengan Waka Kesiswaan SMK Taruna Bangsa 
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Wawancara dengan Guru BK 

 

 

Wawncara dengan Waka Kesiswaan SMK Taruna Bangsa 
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Wawancara dengan Guru Berprestasi SMK Taruna Bangsa 

 

 

 

Piagam Penghargaan SMK Taruna Bangsa 
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Lampiran 10 Riwayat Hidup Penulis 

 

 

 


