Lampiran 1 Pedoman Observasi dan Dokumentasi

PEDOMAN OBSERVASI
Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pedagogik guru PAI di SMK
Assa’idiyah Kudus.

PEDOMAN DOKUMENTASI
1. Sejarah berdirinya SMK Assa’idiyah Kirig Mejobo Kudus
2. Visi dan Misi SMK Assa’idiyah Kirig Mejobo Kudus
3. Struktur Organisasi
4. Lingkungan sekitar sekolah
5. Bangunan sekitar sekolah
6. Akses menuju sekolah
7. Dokumentasi workshop, seminar
8. Kondisi sarana dan prasarana di SMK Assa;idiyyah Kudus
a. Prasarana pembelajaran di sekolah
b. Ruang kelas
c. Perpustakaan
d. Keadaan lingkungan sekolah
e. Sarana pembelajaran
f. Media pembelajaran
g. Mushola

Lampiran 1.1 Cacatan Lapangan
CATATAN LAPANGAN
Observasi 1
Hari, tanggal: Senin, 12 Agustus 2019

Pagi hari kamis sekitar pukul 10.00 WIB saya berkunjung ke SMK
Assa’idiyyah disambut dengan suasana sekolah yang cukup sejuk, karena kondisi
mendung, serta ada beberapa siswa yang sedang melakukan kegiatan olah raga
dengan riang gembira. Ruang parkir yang luas dengan kendaraan yang tertata rapi
melengkapi pemandangan di halaman depan sekolah karena dekat persawahan
yang dihiasi nuansa warna hijau sebagai simbol dari sekolah SMK Assa’idiyyah.
Kedatangan saya bermaksud untuk menyampaikan surat permohonan
penelitian sekaligus memohon ijin kepada Kepala Sekolah untuk segera memulai
penelitian di sekolah tersebut. Saya langsung menuju ke ruang kantor SMK
bagian TU dan bertemu dengan pegawai administrasinya. Kemudian Saya
bertanya mau ketemu kepala sekolah SMK Assa’idiyyah.
Alhamdulillah kepala sekolah memanggil dan mempersilahkan masuk
keruangan beliau. Terjadilah perbincangan yang santai dengan memperkenalkan
diri saya dan memberitahukan mau mengadakan penelitian di SMK Assa’idiyyah.
Tanggapan beliau sangat baik dan penuh keramahan karena beliau juga seorang
kyai. Beliau memberikan ijin dan membuka pintu lebar membantu dalam proses
penelitianku serta memberi arahan langsung bertemu bagian waka kurikulum
yaitu Ibu Ana Norhayati, S.T.

Lampiran 1.2 Cacatan Lapangan

Observasi 2
Hari, tanggal : Selasa, 13 Agustus 2019
Pagi itu sekitar pukul 09.00 WIB saya tiba di SMK Assa’idiyyah dan
langsung menuju ruang TU untuk bertemu dengan bapak Rizal Bachtiar, S.Kom.
Setelah bertemu beliau saya berkenalan dan memberitahu tujuan saya datang ke
SMK adalah ingin melakukan penelitian .
Beliau akhirnya menerima maksud tujuanku dan bila butuh data,
dokumen

tentang SARPRAS

berhubungan

lasung pada

beliau.

Untuk

mempermudah komunikasi saya diberi No.Hp untuk nanti bisa mengadakan
perjanjian wawancara dan meminta data-data dan dokumen SARPRAS SMK
Assaidiyyah Kudus. kemudian Saya pamit pulang untuk mempersiapkan segala
sesuatu yang diperlukan pada waktu wawancara.

Lampiran 1.3 Cacatan Lapangan
Observasi 3
Hari, tanggal : Rabu, 14 Agustus 2019

Hari itu saya tiba di sekolah sekitar pukul 10.00 WIB, Saya berkeliling
sekolah mulai dari halaman depan sampai kantin sekolah. Gedung sekolah ini
dilengkapi dengan beberapa ruangan yaitu ruang kelas, ruang tamu, ruang kepala
sekolah yang menyatu dengan ruang admin, toilet, ruang terapi, perpustakaan,
ruang komputer, dan kantin sekolah.
Sekolah memiliki cukup banyak koleksi buku yang sangat beragam
jenisnya. Mulai dari buku cerita sampai ensiklopedia. Selain itu buku-buku
tersebut juga disajikan dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris. Buku- buku tersebut dibagi menjadi koleksi referensi dan koleksi
sirkulasi. Koleksi referensi terdiri dari buku pelajaran, ensiklopedi, dan bukubuku yang digunakan oleh para guru. Koleksi referensi tidak boleh dipinjam oleh
siswa tetapi boleh digunakan

oleh siswa di

lingkungan

sekolah. saya

menjumpai beberapa buku tertata rapi dalam sebuah rak yang diletakan di
depan perpustakaan bersama dengan beberapa kursi.
Saya melanjutkan pengamatan ke beberapa kelas dan mengamati
semua sarana yang ada di kelas. Setiap kelas dilengkapi dengan meja dan kursi
siswa, meja dan kursi guru,dan kipas angin,. Selain itu setiap ruang kelas juga
dilengkapi dengan proyektor. Saya juga melihat berbagai hasil kreatifitas
anak yang ditempal pada dinding kelas sebagai mading maupun yang digantung
di ruang kelas dan di sekitar sekolah.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Sekolah
1. Bagaimana pendapat Bapak tentang kompetensi yang dimiliki oleh guru
PAI SMK Assa’idiyah Kudus khususnya kompetensi pedagogiknya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah kaitannya dalam
meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI?
3. Apakah di SMK Assa’idiyah Kudus ini ada program yang sering dilakukan
dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru?
4. Sejauh pengamatan dari bapak mengenai usaha guru dalam meningkatkan
kompetensinya

masing-masing, bagaimanakah usaha dari guru sendiri

dalam meningkatkan kompetensi pedagogiknya?

B. Guru Pendidiakan Agama Islam
1. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan
kompetensi pedagogik guru?
2. Apakah Bapak/Ibu mengikuti kegiatan atau program pengembangan
kompetensi pedgogik guru seperti MGMP, seminar, workshop dll?
3. Apakah Bapak/Ibu mengikuti kegiatan atau program pengembangan
kompetensi pedagogik guru seperti seminar, workshop dll ?
4. Apakah Bapak/Ibu ketika mengajar memahami karakteristik peserta didik?
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu memahami karakteristik perta didik?
6. Apakah Bapak/Ibu mengikuti kegiatan atau program pengembangan
kompetensi pedgogik guru seperti seminar, workshop dll yang berkaitan
tentang instrumen pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran dll?
7. Apakah ketika pembelajaran Bapak/Ibu menerapkan berbagai strategi dan
metode dalam pembelajaran?
8. Apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang
mendidik?

9. Bagaimana usaha Bapak/Ibu dalam mengembangkan kurikulum mata
pelajaran PAI?
10. Apakah

Bapak/Ibu

memanfaatkan

teknologi

atau

media

dalam

pembelajaran?
11. Apakah Bapak/Ibu memfasilitasi pengembangan potensi yang dimiliki
peserta didik?
12. Bagaiman cara Bapak/Ibu dalam menerapkan komunikasi yang efektif
dalam interaksi pembelajaran yang mendidik?
13. Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan evaluasi pembelajaran?
14. Bagaimana

usaha

Bapak/Ibu

dalam

mengembangkan

kompetensi

pedagogik yang dimiliki?

C. Siswa
1. Apakah ketika pembelajaran Bapak/Ibu guru memahami kharakteristikmu
dan teman-temanmu?
2. Bagaimana cara guru PAI mengajar dek, apakah menerapkan stategi
pembelajaan yang menarik?
3. Apakah dalam pembelajaran guru selalu melakukan pembelajaran yang
mendidik?
4. Media pembelajaran apa saja yang dipakai dalam pembelajaran?
5. Apakah Bapak/Ibu guru mengembangkan potensi yang kamu miliki?

TRANSKRIP WAWANCARA I
Narasumber
: H. Ali Shodiqin, S.Pd.I, M.Pd
Jabatan
: Kepala SMK Assa’idiyyah Kudus
Tanggal Wawancara : 15 Agustus 2019
Waktu Wawancara : 10.05 WIB – selesai
Tempat
: Ruang Kepala SMK Assa’idiyyah
Peneliti
: Assalamu’alaikum.....
Ali Shodiqin : Wa’alaikum salam warahmatullah...
Peneliti
: Pak…! Maaf pak, boleh minta waktunya sebentar?
Ali Shodiqin : Ya silahkan
Peneliti
: Saya mau tanya untuk data penelitian Pak?!
Ali Shodiqin : Oh ya silahkan...
Peneliti
: Trimakasih... begini pak.. Bagaimana ketersediaan sarana dan
prasarana di SMK ASSA’DIYYAH Kudus?
Ali Shodiqin : Alhamdullah, mengenai ketersediaan Sarpras SMK Assa’idiyyah
sudah hampir terpenuhi, karena sarana prasarana sangat
penting dalam membantu kegiatan pembelajaran. Semakin
lengkap dan memadai sarana prasarana yang dimiliki sebuah
sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya
sebagai tenaga pendidikan. Begitu pula dengan suasana selama
kegiatan pembelajaran. Apalagi SMK Assa’idiyyah berbasis
kejuruan Kompetensi keahlian tentunya sangat mendukung
dalam proses pembelajaran.
Peneliti
: Kemudian bagaimana upaya bapak untuk meningkatkan
kompetensi guru, khususnya dalam meningkatkan kompetensi
pedagogik guru PAI pada SMK Assa’idiyah ini ?
Ali Shodiqin : Begini Bu, SMK Assa’idiyah ini berbasis kompetensi jadi dalam
meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI pada SMK
Assa’idiyah ini, yaitu mewajibkan guru-guru untuk mengikuti
program-program peningkatan kompetensi pedagogik guru
salah satu diantaranya yaitu mengikuti In House Training
(IHT), seminar, workshop, Kegiatan MGMP (Musyawarah
Guru Mata Pelajaran) , dan melanjutkan pendidikan yang lebih
tinggi. Dan bagi guru yang masih mempunyai keinginan
melanjutkan S2 / S3 diberi kesempatan untuk melanjutkan
pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan
profesinya maupun pendidikan nonformal seperti kursus, dan
sebagainya.
Peneliti
: Emm kemudian saya lihat disini ada seperti indomart, mini bank
itu gunanya apa ya Pak?

Ali Shodiqin : Karena kita ini kan SMK, SMK ini kan berhubungan dengan
kompetensi keahlian, jadi adanya sarana pendukung kompetensi
keahlian
ini
digunakan
untuk
menyamakan
atau
menglingemitkan sekolah dengan industri, maka disekolah yang
jurusan perbankan ada Mini Bank sebagai Unit Produksi atau
Teaching Factorynya. pembelajaran Teaching Factory, ada di
bank wakaf kita juga untuk pengembangan pendidikan khusus
diperbankan, jadi setiap kompetensi keahlian mempunyai
kegiatan pembelajaran yang berbasis industri maka kita
hadirkan industri disekolah dengan kita membuat sendiri atau
bekerjasama dengan perusahaan.
Peneliti
: Begitu ya pak...
Ali Shodiqin : Iya...
Peneliti
: Kiranya cukup pak...! dan terimakasih atas waktunya..
Ali Shodiqin : Oh ya sama-sama, nanti jika mengenai kelengkapan data bisa
berhubungan lasung pada Waka atau TU ya .
Peneliti
: Oh ya pak trima kasih sekali, Assalamualaikum..
Ali Shodiqin : Walaikumsalam warahmatullah wabarokatuh

TRANSKRIP WAWANCARA II
Informan : Ibu Ana Norhayati, S.T
Tempat : Ruang Waka
Waktu : Tanggal 03 September 2019 jam 09.00- selesai
Pada hari Selasa, 03 September 2019 jam 09.00 penulis datang ke SMK
Assa’idiyah Kudus untuk bertemu dengan ibu Ana Norhayati selaku waka
kurikulum dengan maksud untuk melakukan wawancara. Ketika sampai dilokasi,
penulis langsung menuju ke ruang waka karena di hari sebelumnya penulis sudah
membuat janji dengan beliau.
Berikut kutipan hasil wawancara dengan
narasumber:
Peneliti

: Assalamu’alaikum.....

Ibu Ana
Peneliti
Ibu Ana

: Wa’alaikum salam warahmatullah...
: Bu…! Maaf Bu, boleh minta waktunya sebentar?
: Ya silahkan

Peneliti
Ibu Ana
Peneliti

: Saya mau tanya untuk data penelitian Bu?
: Oh ya silahkan...
: Trimakasih... begini Bu.. peneliti akan memulai wawancara
yang berkaitan dengan penelitian tesis peneliti yaitu tentang
strategi peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogik pada guru PAI. Menurut ibu bagaima pendapat ibu
tentang kompetensi yang dimiliki oleh guru SMK Assa’idiyah
Kudus khususnya guru PAI?
: untuk kompetensi, karena bapak ibu guru disini kualifikasi
akademiknya sudah sesuai jadi peneliti kira sudah mampu,
sudah kompeten. Untuk Guru PAI, di SMK Assa’idiyah ini
semuanya lulusan sarjana S1dan S2 pendidikan agama Islam.
SMK Assa’idiyah ini meskipun SK nya itu SMK umum tetapi kita
lebih condong ke islam karena kita berada lingkungan lingkup
Pondok pesantren, akhirnya jam pelajaran agama kalau yang
KTSP kan seminggu 2 jam, kita tambahi 2 jam, jadi seminggu 4
jam pelajaran. untuk k13 itu 3 jam pelajaran.
: Selanjutnya, setiap guru diwajibkan untuk memiliki 4
kompetensi, terutama kompetensi pedagogik yang berkaitan
dengan pengelolaan pembelajaran, menurut ibu bagaimana
kompetensi pedagogik guru PAI di SMK Assa’idiyah ?
: Berkaitan dengan kompetensi pedagogik, guru PAI SMK
Assa’idiyah dalam penguasaan ilmu agama Islam baik teori
serta praktiknya dalam mengajar sudah tidak diragukan lagi.

Ibu Ana

Peneliti

Ibu Ana

Peneliti
Ibu Ana

Peneliti
Ibu Ana

Peneliti

Ibu Ana

Peneliti
Ibu Ana

: kalau untuk ketrampilan dalam mengajar bagaimana bu?
: Untuk ketrampilan dalam mengajar, setiap guru memiliki
karakter sendiri, punya ciri khas masing-masing, apalagi di
sekolah ini masih menggunakan 2 kurikulum yaitu ktsp dan k13,
untuk kurikulum k13 ketika mengajar guru diharuskan
menggunakan metode yang bervariatif. Meskipun disini masih
ada guru yang belum bisa menghilangkan kebiasaan lama yaitu
ketika mengajar masih menggunakan metode ceramah. Maka
Untuk mengubah kebiasaan itu kita mengadakan diklat-diklat
dan pelatihan, selain itu ada MGMP juga.
: Berarti disini ada program-program untuk meningkatkan
kompetensi para guru ya bu?
: Iya benar, disini ada beberapa program untuk meningkatkan
kompetensi para guru seperti diklat, pelatihan, seminar dan
MGMP. Kita baru 2 tahun ini membentuk MGMP, ada MGMP
kota dan MGMP sekolah. di MGMP itu sendiri kalau guru-guru
ada keluhan bisa di sampaikan di forum. MGMP sekolah
biasanya di adakan setiap awal semester sebelum kegiatan
pembelajaran dimulai. Sedangkan untuk meningkatkan
ketrampilan dalam mengajar yang berkaitan dengan kompetensi
pedagogik, baru-baru ini disini juga ada pelatihan simulasi
digital, ada diklat .
: Sejauh pengamatan dari ibu mengenai usaha guru dalam
meningkatkan kompetensinya, bagaimanakah usaha dari guru
sendiri dalam meningkatkan kompetensi pedagogiknya?
: yaa ada guru yang masa bodo, yang penting ngajar, tetapi untuk
guru-guru yang lain sudah bagus. Khususnya yang PAI
alhmadulillah sudah baik.
: Kemudian contoh usaha guru PAI dalam meningkatkan
kompetensinya itu seperti apa?
: Contohnya seperti melanjutkan studi lagi, ini bapak mashuri
(guru PAI) sedang melanjutkan studi S2 juga. Dengan mengikuti
pendidikan lanjut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi
guru. Selain itu disini juga ada kegiatan- kegiatan keagamaan
untuk para siswa dan yang menjadi penanggungjawabnya
adalah guru PAI, contohnya setiap harinya melaksanakan
sholat duha berjamaah, di hari-hari besar islam ada pengajian
sentral, yang mengisi pengajian adalah para guru agama,
mereka mengisi pengajian secara bergiliran, nah itu adalah
sarana untuk meningkatkan kompetensi guru agama sekaligus
wawasan guru agama yang berhubungan dengan materi agama
dan guru agama mendapat tanggung jawab untuk membimbing

Peneliti

:

Ibu Ana

:

Peneliti

:

Ibu Ana

:

Peneliti

:

Ibu Ana

:

Peneliti

:

Ibu Ana

:

para siswa.
Apa tujuannya kenapa kok guru-guru di beri kewajiban untuk
melanjutkan pendidikan lagi bu?
Karena hal tersebut penting bu, apalagi sebagai seorang guru
dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan mampu
mengembangkan ketrampilannya dalam mengajar, karena
dengan pengetahuan yang luas akan meningkatkan kualitas
guru dalam mendidik dan mengajar para siswa .
ow begitu, kemudian untuk penguasaan guru ketika mengajar di
kelas, apakah guru PAI menggunakan teknologi dalam
pembelajaran?
Kalau media pembelajaran, untuk kurikulum k13 kan wajib ada
LCD di ruang kelas, jadi mengenai peralatan kita tidak ada
masalah. Kemudian juga ada penilaian, kita setiap satu tahun
sekali di bulan September itu ada supervisi, yang menilai guru
mengajar seperti RPPnya sampai dimana, kemudian medianya
bagaimana. Dari situ guru-guru tahu kurangnya apa, dan bisa
membenahi kekurangannya.
peneliti kira yang peneliti tanyakan sudah cukup bu, terimakasih
atas waktunya dan terimakasih ibu sudah banyak membantu
peneliti.
iya sama-sama bu, maaf kalo penjelasan saya kurang
memuaskan.
Tidak kok bu, penjelasan ibu sangat lengkap sekali. Sekali lagi
terima kasih bu, Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Wa’alaikum salam Wr. Wb.

TRANSKRIP WAWANCARA III

Judul : wawancara tentang kompetensi pedagogik guru PAI
Informan : Bapak Mashuri (guru PAI)
Tempat : Ruang Guru
Waktu : Tanggal 20 Agustus 2019 jam 09.00- selesai
Peneliti

: Assalamu’alaikum.....

Bp. Mashuri : Wa’alaikum salam warahmatullah...
Peneliti
: Maaf bapak mengganggu istirahatnya, saya Istifaiyah
mahasiswi dari pasca sarjana UNISNU Jepara .
Bp. Mashuri : ow iya gak papa bu, kemarin bapak kepala sekolah sudah
memberi tau juga ke saya kalau ada mahasiswa dari pasca
sarjana UNISNU Jepara mau penelitian di SMK Assa’idiyah
dan nantinya para dewan guru bisa di wawancara.
Peneliti
: iya benar pak, apakah saat ini bapak ada waktu senggang untuk
saya wawancarai sebentar?
Bp. Mashuri : Kalau saat ini bisa bu, silahkan apa yang mau ditanyakan?
Peneliti
: Terimakasih bapak, pertanyaannya terkait dengan tesis saya
yaitu mengenai pelaksanaan peningkatan kompetensi pedagogik
guru PAI di SMK Assa’idiyah ini. begini pak, sebagai seorang
guru, guru dituntut untuk menguasai 4 kompetensi salah satunya
yaitu kompetensi pedagogik, yang berkaitan dengan pengelolaan
pembelajaran ketika di dalam kelas. Nah apakah bapak ketika
mengajar memahami karakteristik peserta didik?
Bp. Mashuri : Itu sudah pasti bu, saya sebagai pendidik harus mampu
memahami kharakter siswa yang saya ajar, kalau tidak mampu
memahami nanti keberhasilan dalam mengajar akan kurang.
Peneliti
: Kemudian bagaiman cara ibu untuk memahami kharakteristik
siswa?
Bp. Mashuri : itu dengan cara melihat sikap mereka ketika pembelajaran, kan
sifat anak beda-beda ya mbak, ada siswa yang aktif, pintar
ketika pembelajaran, ada yang cuma diam saja tidak mau
berpendapat, ada yang pemalu juga, ada yang ngantukkan, ada
juga yang usil, rame, semua sifat itu pasti terlihat ketika proses
mengajar. Jadi ketika ada siswa ketika mengajar ngantuk atau
rame itu saya beri mereka peringatan. Kalau ada siswa yang
ketika diajar itu ngantuk, saya suruh dia untuk keluar wudhu
dulu.
Peneliti
: ow begitu, apa cara yang ibu lakukan untuk mengetahui potensi

Bp. Mashuri :

Peneliti

:

Bp. Mashuri :

Peneliti

:

Bp. Mashuri :

Peneliti

:

Bp. Mashuri :

Peneliti
:
Bp. Mashuri :

yang ada di diri siswa?
Pernah di suatu waktu itu saya tes satu persatu anak untuk
membaca Al-Qur‟an, nah dari situ saya bisa tau mana
kemampuan anak dalam membaca yang sudah bagus, mana
yang masih kurang. Kalau yang masih kurang nanti saya
ikutkan ke program belajar AlQur‟an yang dilakukan set iap
hari Jum‟at, dan yang membimbing itu saya sendiri, dibantu
dengan guru PAI lainnya dan guru-guru lain yang mampu
mengajarkan Al-Qur‟an.
Kemudian apakah ketika pembelajaran bapak menerapkan
berbagai strategi atau metode?
Karena di kurikulum k13 yang baru ini guru diwajibkan untuk
menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang menarik
maka mau tidak mau saya harus mengikuti peraturan yang ada.
Biasanya saya menggunakan metode ceramah kemudian
diselingi tanya jawab, kadang juga saya memberikan tugas
kelompok. Karena penggunaan strategi pembelajaran itu juga
akan menentukan keberhasilan dalam mengajar.
iya benar sekali pak, kemudian bagaimana cara bapak
mengembangakan kurikulum untuk mata pelajaran PAI?
Di sini itu menggunakan 2 kurikulum yaitu ktsp dan K13, untuk
K13 baru 2 tahun ini berjalan. k13 itu untuk kelas X sedangkan
KTSP untuk kelas XI & XII, karena saya mengajar di kelas X,
XI, dan XII, mau tidak mau saya harus membuat 2 jenis RPP,
apalagi di k13 itu kegiatan pembelajarannya mengacu pada 3
ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik, dan penilaian
untuk k13 juga lebih rumit, jadi untuk pengembangan
kurikulumnya lebih ke indikator dan instrumen penilaian.
Oww begitu, apakah ketika pembelajaran bapak menggunakan
teknologi untuk mendukung proses pembelajaran?
ya jelas, terutama media informatika, disini dari sarpras
menyediakan LCD dan proyektor, itu kita manfaatkan
sebaikbaiknya. Kadang-kadang kalau lagi males nulis nah
tinggal di tampilkan di LCD, saya tinggal menjelaskan. Ini
membantu banget bu..
Itu di setiap kelas ada ya pak?
Iya gak semuanya si bu, ada sebagian kelas yang belum, bagi
kelas yang belum nanti bisa dijadwalkan penggunaannya. Insya
Allah akan dilengkapi tahun depan, lihat kondisi keuangan.
Karena sangat dibuthkan anak-anak untuk lebih mudah
menerima pembelajaran.

Peneliti
Bp. Mashuri

Peneliti
Bp. Mashuri

Peneliti
Bp. Mashuri

Peneliti
Bp. Mashuri
Peneliti
Bp. Mashuri
Peneliti
Bp. Mashuri

: Kemudian apakah bapak memfasilitasi pengembangan /
peningkatan potensi yang dimliki peserta didik?
: Kalau dari sekolah sendiri memfasilitasi bu, kalau ada anak
yang memiliki potensi bela diri , olah raga, disini siap
memfasilitasi. Kalau ada anak yang berpotensi di baca qur‟an,
disini juga ada qiroah, yang membimbing saya sendiri. Ada
Hadrohan juga, kalau hadroh yang membimbing pak Sumaidi.
Kalau urusan dakwah itu pak Mohamad Asnawi.
: Kemudian bagaimana cara ibu menerapkan komunikasi yang
efektif ketika pembelajaran?
: Kalau komunikasi itu timbal balik bu, tapi guru yang lebih
banyak ngomongnya. Tapi kalau dari siswa dituntut harus aktif,
artinya ketika guru menyampaikan komunikasi tidak kayak
kuburan, tapi harus ada timbal balik, harus ada komunikasi 2
arah, tidak 1 arah. Nah itu yang saya terapkan.
: ow begitu, kemudian cara ibu melakukan evaluasi pembelajaran
itu seperti apa?
: ada beberapa cara itu mbak, kalau sekarang ada penilaian k13
itu penilainannya luar biasa akehe mbak, ada evaluasi dengan
cara tertulis, ada potofolio, ada terinstruktur, ada non
terinstruktur, ada penilaian sikap, sosial, spiritual, waah akeh
banget mbak ini, saya sampai pusing ini, saking banyaknya..
: Bapak menggunakan teknik apa untuk evaluasi?
: Kalau saya biasanya dengan tanya jawab secara lisan, kadang
juga saya kasih tugas juga.
: oww begitu pak, saya kira wawancaranya cukup, terima kasih
atas waktu dan bantuannya pak.
: iy sama-sama mbak, kalau bisa saya bantu insyaallah saya
bantu.
: iya terima kasih banyak bu, saya ijin pamit..Assalamu’alaikum
wr wb..
: Sama-sama, wa’alaikum salam wr wb ..

TRANSKRIP WAWANCARA IV
Judul : wawancara tentang kegiatan atau program pengembangan
kompetensi pedagogik guru PAI
Informan : Bapak Mashuri (guru PAI)
Waktu : Tanggal 21 Agustus 2019, Pukul 09.00 -Selesai
Pada hari Rabu, 21 Agustus 2019, tepat pukul 09.00 peneliti datang ke SMK
Assa’idiyah Kudus. Peneliti langsung menuju ke lobi sekolah untuk meminta ijin
bertemu dengan Bapak Mashuri dengan tujuan untuk melakukan wawancara.
Setelah menunggu sebentar, Beliau pun datang, kemudian peneliti segera
menghampiri bapak Mashuri dan berjabat tangan. Berikut kutipan hasil
wawancara dengan narasumber:
Peneliti
: Assalamu‟alaikum bu..
Bp. Mashuri : Wa’alaikum salam..
Peneliti
: Maaf mengganggu waktu bapak, saya ingin melanjutkan
wawancara yang kemarin.
Bp. Mashuri : Iya silahkan, wawancara tentang apa ya?
Peneliti
: Tentang kegiatan atau program pengembangan / peningkatan
kompetensi pedagogik guru PAI di SMK Assa’idiyah ini pak.
saya mulai pertayaannya ya pak?
Bp. Mashuri : Iya silahkan...
Peneliti
: Kegiatan apa saja yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan
kompetensi pedagogik guru?
Bp. Mashuri : Di sini itu ada beberapa
sarana untuk meningkatkan
kompetensi pedagogik guru agama Islam khususnya untuk saya,
di sini ada program MGMP kota dan MGMP sekolah.
Kebetulan ketua MGMP untuk mapel PAI di SMK Assa’idiyah
ini saya sendiri. Selain itu ada pelatihan diklat-diklat juga.
Peneliti
: Adakah diklat yang bapak ikuti baru-baru ini?
Bp. Mashuri : ow ada mbak, diklat IHT pelaksanaan kurikulum 2013 SMK,
selama 3 hari, karena kurikulum 2013 itu baru di sekolah ini,
jadi perlu adanya pelatihan untuk guru, khususnya untuk guru
PAI juga. Selain itu ada juga simulasi digital, karena guru-guru
di sini lemah di bidang IT, maka sekolah mengadakan simulasi
digital untuk para guru, karena guru-guru harus mampu
mengikuti perkembangan jaman dan teknologi yang semakin
pesat ini, kalau tidak mau belajar, maka akan tertinggal.
Peneliti
: ow begitu, untuk diklat IHT kurikulum 2013 itu yang dibahas
apa saja ya pak?

Bp. Mashuri : Yang dibahas itu bagaimana mengimplementasikan kurikulum
tersebut untuk pembelajaran seperti, menganalisis KI, KD,
indikator, analisis materi, pengembangan silabus dan RPP,
kemudian bagaimana pengolahan instrumen penilaian dan
evaluasi hasil belajar siswa.
Peneliti
: Apakah menurut bapak IHT ini sangat membantu untuk
mengembangkan kompetensi pedagogik guru?
Bp. Mashuri : Benar bu, Pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi
guru, terutama kompetensi pedagogik guru.
Peneliti
: Selain IHT tersebut, apakah bapak pernah mengikuti workshop?
Bp. Mashuri : Iya pernah bu, kita ada workshop tentang ktsp dan k13 revisi.
Peneliti
: Apakah dengan mengikuti workshop tersebut bisa meningkatkan
kompetensi pedagogik bapak?
Bp. Mashuri : Iya jelas bu, Workshop tersebut sangat membantu guru untuk
meningkatkan kompetesinya, khususnya dalam kompetensi
pedagogik guru, karena dalam workshop tersebut guru-guru
dilatih untuk mengembangkan KTSP dan Kurikulum 2013
Peneliti
: ow begitu, kemudian tadi bapak mengatakan bahwa ada juga
diklat simulasi digital, kapan diklat itu dilaksanakan dan apa saja
yang di bahas dalam diklat itu?
Bp. Mashuri : Kalau waktunya lupa itu bu, seingat saya tahun kemarin, diklat
itu dilaksanakan selama 3 hari disini. Materinya seingat saya
tentang cara membuat buku digital, kemudian dilatih juga
pembelajaran elerning dengan Edmodo.
Peneliti
: Edmodo itu apa pak?
Bp. Mashuri : Edmodo itu kayak pembelajaran secara online gitu lho bu, jadi
apabila guru tidak dapat mengajar di kelas maka bisa
memberikan materi pembelajaran secara online dengan
mengupload materi pembelajaran.
Peneliti
: apakah dengan adanya diklat simulasi digital tersebut sangat
berguna untuk bapak?
Bp. Mashuri : Betul bu sangat berguna sekali, diklat tersebut sangat berguna
dalam pengembangan metode pembelajaran yang kaitannya
dalam pemnggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tetapi
saya masih tetap kesulitan mbak dalam menerapkan. Saya lebih
suka menggunakan media pembelajaran dengan LCD dan
power point, karena mudah untuk pembuatan dan
pengaplikasiannya
Peneliti
: ow ya pak tadi kan bapak mengatakan program pengembangan
kompetensi salah satunya ada MGMP kota dan MGMP sekolah,
bisa dijelaskan bu tentang MGMP kota dan MGMP sekolah..

Bp. Mashuri : Kalau MGMP kota itu diikuti oleh guru-guru PAI SMK seKudus, tempatnya untuk tahun lalu di SMK Assa’idiyah,.
Biasanya yang mewakili untuk mengikuti MGMP PAI SMK itu
saya sendiri, Tapi kadang kalau saya tidak bisa hadir, saya
minta Pak Sumaidi untuk menggantikan.
Peneliti
: ow begitu, yang dibahas di dalam MGMP Kota itu apa saja yaa
pak materi yang bahas?
Bp. Mashuri : Kalau dulu itu kita kumpul kemudian buat buku LKS, terus guru
guru disuruh pakai. Tapi sekarang karena kurikulumnya sudah
ganti, K13 kan sudah tidak boleh pakai buku LKS, pakainya
buku guru dan buku siswa. Selain itu dibahas juga mengenai
bagaimana mengembangkan dan menyusun rancangan
pembelajaran seperti silabus dan RPP, juga tentang persiapan
ujian UASBN, pembuatan soalnya dari kompetensi dan dari
MGMP. Selain itu yaa masalah pemberkasan untuk sertifikasi
guru, beberapa minggu yang lalu ada pembinaan juga mbak,
diikuti seluruh guru agama dari SD sampai SMA/SMK seKudus, yang ngisi dari diknas dan kementrian agama.
Peneliti
: Yang dibahas dalam MGMP sekolah seperti itu ya pak?
Bp. Mashuri : Membahas jenis soalnya nanti seperti apa. Biasanya kalau UTS
itu bentuk soalnya essay saja, selain itu membahas soal yang
dikeluarkan kriterianya seperti apa gitu, nanti sebelum UAS kita
akan kumpul lagi untuk membahas soal UAS juga, dan soalnya
itu mengacu pada ujian USBN.
Peneliti
: ow begitu ya pak.. untuk tempat MGMP nya itu di mana pak?
Bp. Mashuri : Tempatnya di sekolah bu, biasanya d mushola, atau cari
ruangan yang kosong. Menyesuaikan tempat yang kosong kok
bu.
Peneliti
: ow gitu, kemudian apa bapak pernah mengikuti workshop atau
seminar?
Bp. Mashuri : Ea pernah beberapa kali.
Peneliti
: ow iy , kemudian apa bapak pernah membuat bahan ajar sendiri?
Bp. Mashuri : Kalau bahan ajar saya buat sendiri bu, itu ada di flesdis, sudah
saya print juga. Kalau guru lain itu ada yg di kasihkan ke CD
juga.
Peneliti
: ow begitu, hmm saya kira sudah cukup pak wawancara hari ini,
terima kasih atas waktu dan bantuannya. Saya mau pamit,
assalamu’alaikum wr wb.
Bp. Mashuri : Sama-sama. Wa’alaikum salam

TRANSKRIP WAWANCARA V

Judul : wawancara tentang kegiatan atau program pengembangan kompetensi
pedagogik guru PAI
Informan : Pak Sumaidi (Guru PAI)
Tempat : Ruang Guru
Waktu : Tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 11.00-Selesai

Peneliti
: Assalamu‟alaikum pak..
Bp. Sumaidi : Wa’alaikum salam.. ada apa nggih bu?
Peneliti
: Begini pak, saya ingin melakukan wawancara terkait dengan
penelitian tesis saya, apakah saat ini bapak bisa saya
wawancarai?
Bp. Sumaidi : Kalau saat ini bisa bu..
Peneliti
: Iya terimakasih pak penelitian saya ini tentang pelaksanaan
pengembangan kompetensi pedagogik guru pak, jadi
pertanyaannya seputar itu
Bp. Sumaidi : Oke.. saya jawab sebisanya ya bu
Peneliti
: iya tidak papa pak.. baik pak saya mulai wawancaranya..
pertanyaan pertama, kegiatan apa saja yang dilakukan sekolah
untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI?
Bp. Sumaidi : Kalau upaya dari sekolah dalam mengembangkan kompetensi
pedagogik guru PAI ada bu, diantaranya itu seperti
mengikutkan guru-guru ke workshop, seminar, di sini juga ada
MGMP sekolah dan ada juga MGMP kota, tapi kalau MGMP
kota ini biasanya yang ikut bapak Mashuri, dulu saya pernah
beberapa kali menggantikan beliau menghadiri MGMP kota,
hal tersebut karena bapak Mashuri sedang tidak bisa
menghadiri program tersebut, maka meminta saya untuk
menggantikannya.
Peneliti
: Ketika bapak Mashuri mengikuti MGMP kota apakah semua
informasi yang beliau dapatkan ketika MGMP kota akan
disampaikan ke Bapak dan yang lainnya?
Bp. Sumaidi : Iya benar bu, Apapun yang didapat oleh bapak mashuri ketika
mengikuti MGMP kota akan disampaikan atau diinformasikan
ke saya dan guru yang lainnya di dalam MGMP sekolah.
Peneliti
: Disini apakah ada program pembinaan internal yng dilakukan
oleh sekolah secara rutin contohnya seperti rapat begitu?

Bp. Sumaidi : Kalau rapat atau briefing setiap Bulan ada bu, tapi waktunya
tidak menentu, biasanya yang mengadakan pak kepala, atau
waka.
Peneliti
: Apa saja yang dibahas di dalam rapat tersebut pak?
Bp. Sumaidi : Yang dibahas biasanya terkait masalah kedisiplinan bu, kadang
juga membahas permasalahan guru ketika mengajar
Peneliti
: Masalah kedisiplinan itu seperti apa pak?
Bp. Sumaidi : Contohnya tentang kedisiplinan guru dalam mengumpulkan
berkas yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran dan
administrasi sekolah. tapi kalau guru PAI selalu disiplin dalam
mengumpulkan berkas-berkas tersebut. Soalnya bapak Mashuri
menuntut guru-guru PAI untuk selalu disiplin, dan jangan
sampai ada nama guru PAI yang di tulis di papan. Jadi mashuri
selalu memberi motivasi dan megingatkan saya untuk segera
menyelesaikan tugas administrasi pembelajaran sebelum batas
akhir pengumpuan berkas.
Peneliti
: kemudian apa usaha pribadi yang bapak lakukan untuk
mengembangkan kompetensi pedagogik bapak?
Bp. Sumaidi : kalau saya dengan terus belajar bu, selalu update berita-berita
terkini biar tidak ketinggalan informasi.
Peneliti
: ow begitu.. saya rasa cukup pak wawancaranya, terimakasih atas
waktu dan bantuanya .
Bp. Sumaidi : iya sama-sama bu...
Peneliti
: Kalau begitu saya ijin pamit, assalamu‟alaikum
Bp. Sumaidi : wa’alaikum salam Wr Wb..

TRANSKRIP WAWANCARA VI
Narasumber

: Siswa Siswi

Tanggal Wawancara : 26 Agustus 2019
Waktu Wawancara

: 09.10 WIB

Tempat

: Halaman Sekolah

Peneliti

: Assalamu’alaikum. Mbak-mbak.....

Siswa

: Wa’alaikum salam warahmatullah...

Peneliti
Siswa

: Maaf ganggu waktunya sebentar, saya dari mahasiswi pasca
sarjana UNISNU
: Ya... ada apa bu

Peneliti

: Minta waktu untuk bertanya seputar penelitian saya!

Siswa

: Oh ya silahkan...

Peneliti

: Trimakasih...Begini ya mbak.... Bagaiamana pandangan anda
tentang kompetensi Guru yang ada di SMK ASSA’DIYYAH
Kudus khususnya guru PAI?

Siswa

: Menurut saya ya pak, mengenai kompetensi guru yang ada di
SMK Assa’idiyah ini saya rasa sudah baik, itu saya rasakan
ketika saat guru mengajarkan pelajaran dikelas kami faham,
jelas,

senang

karena

cara

menyampaikannya

tidak

membosankan.
Peneliti

: Mmmmm gitu ya.. terus bagaimana

cara penyampainnya ,

menggunakan media apa gitu?
Siswa

: Dalam penyampaian pembelajaran guru menggunakan media
kadang pakai LCD, ceramah, Jigsaw,Tanya jawab.

Peneliti

: Oh ya makasih atas jawabannya ya,,, dan terima kasih atas
waktunya.... assalamu’alaikum...

Siswa

: Waalaikumsalam warahmatullah

Wawancara dengan Bp. Mashuri, M.Pd. (Guru PAI)

Wawancara dengan Ibu Ana Nurchayati, S.T. (Waka Kurikulum)

Wawancara dengan Bp. H. Ali Shodiqin, S.Pd.I,M.Pd, (Kepala Sekolah)

Kegiatan MGMP Sekolah
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