
 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 Gambar Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3  Pedoman Wawancara, Observasi/angket 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN 

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PADA MA SULTAN FATTAH 

SUKOSONO KEDUNG JEPARA 

 

A. Kepala Madrasah  

1. Sebagai kepala madrasah, bagaimana anda melaksanakan peran sebagai 

edukator? 

2. Sebagai kepala madrasah, bagaimana anda melaksanakan peran sebagai 

manajer? 

3. Sebagai kepala madrasah, bagaimana anda melaksanakan peran sebagai 

administrator? 

4. Sebagai kepala madrasah, bagaimana anda melaksanakan peran sebagai 

supervisor? 

5. Sebagai kepala madrasah, bagaimana anda melaksanakan peran sebagai 

leader? 

6. Sebagai kepala madrasah, bagaimana anda melaksanakan peran sebagai 

innovator? 

7. Sebagai kepala madrasah, bagaimana anda melaksanakan fungsi sebagai 

motivator? 

8. Bagaimana layaknya gaya kepemimpinan seorang kepala madrasah? 

9. Apa saja kebijakan-kebijakan dalam kepemimpinan kepala madrasah? 

10. Strategi apa saja yang anda lakukan dalam proses kepemimpinan? 

11. Apa saja upaya-upaya yang sudah anda terapkan dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru? 

12. Bagaimana reaksi terhadap pro kontra peran kepemimpinan kepala 

madrasah? 

13. Menurut bapak, apa saja kendala yang bapak temui dalam proses 

kepemimpinan? dan bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan 

tersebut. 



 

B. Waka Kurikulum, waka kesiswaan, dan Guru 

1. Bagaimana peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai edukator? 

2. Bagaimana peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai manajer? 

3. Bagaimana peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai administrator? 

4. Bagaimana peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai supervisor? 

5. Bagaimana peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai leader? 

6. Bagaimana peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai innovator? 

7. Bagaimana peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai motivator? 

8. Seorang kepala madrasah dikatakan layak itu sebaiknya seperti apa? 

9. Kebijakan apa saja yang dilakukan kepala madrasah dalam kepemimpinan 

kepala madrasah? 

10. Strategi apa saja yang sudah dilakukan kepala madrasah dalam proses 

kepemimpinan? 

11. Apa saja upaya-upaya yang sudah Kepala Madrasah terapkan dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru? 

12. Bentuk motivasi apa saja yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4  Transkrip Wawancara 

Ringkasan Hasil Wawancara 

Informan ke-1 : Moh. Khotib, S.Pd.I 

Jabatan: Kepala MA Sultan Fattah Sukosono 

1. Bagaimana strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi 

pendidikan di MA Sultan Fattah Sukosono? 

“Dalam peningkatan kompetensi profesiona guru MA Sultan 

Fattah Sukosono kita harus mengecek dulu standar maksudnya keadaan 

dasar madrasah, misalnya kondisi madrasah bagaimana, SDM-nya 

bagaimana, kondisi social gurunya bagaimana, suasana pembelajaran 

dikelasnya bagaimana, administrasinya bagaimana” 

2. Bagaimana langkah-langkah strategis Kepala Madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi pendidikan di MA Sultan Fattah Sukosono? 

“Ada tahapan-tahapan yang kita buat yang pertama kita standarkan 

dulu, misalkan ada guru satu dengan yang lain penilaian terhadap anak 

berbeda maka tugas saya disini adalah menstandarkan nilai dan langkah 

strategis menurut saya (kepala Madrasah) menggratiskan uang pendaftaran 

siswa, mengadakan rapat upin (unsure pimpinan) setiap minggu” 

3. Bagaimana pelaksanaan langkah-langkah strategis yang dilakukan kepala 

madrasah dalam meningkatkan kompetnsi professional guru? 

“saya ikut sertakan MGMP dan Worksop”  



4. Apa saja pendukung dan penghambat strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi professional guru? 

“kendalanya adalah kebersamaan dan kekompakan” 

5. Bagaimana sikap kepala madrasah dalam mengambil/membuat kebijakan? 

“kalau kebijakan menyangkut kelangsungan yang tidak mendesak 

mesti saya libatkan tapi kalu sifatnya mendesak ya saya sendiri yang 

memutuskan kansaya punya kewenangan dalam hal itu, misalkan 

memutuskan jadwal rapat” 

Informan ke-3 : Indah Listiani, S.Pd 

Jabatan: Waka Kurikulum 

1. Bagaimana strategi Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi 

professional guru? 

 “Mengadakan rapat kordinasi yakni rapat pimpinan (rapim)yang 

biasanya di adakan secara continue setiap hari selasa, sedangkan rapat 

dengan dewan guru dan karyawan setiap 2 minggu sekali yakni hari 

sabtu.”  

“Setelah keadaan dasar di atas telah terdeteksi dan penyiapan SDM 

juga telah dilakukan, maka kepala madrasah mengadakan perencanaan 

proker (program kerja) dengan jajaran guru dan karyawan serta tidak lupa 

melibatkan juga komite sekolah, karena kepala madrasah beranggapan 

bahwa program kerja ini berkaitan dengan sumber daya masyarakat yang 

ada disekolah.” 



2. Bagaimana tipe kepemimpinan Kepala Madrasah selama ini? 

“sangat demokratis, contoh dalam mengambil sebuah kebijakan 

Kepala Madrasah biasanya mengadakan rapim (rapat pimpinan) guna 

bertukar pendapat dengan para pimpinan yang pada akhirnya nanti akan 

disampaikan kepada dewan guru, karyawan bahkan wali murid melalui 

rapat-rapat selanjutnya.” 

“Setiap masalah didekati dengan pendekatan social yang baik, 

sehingga semua pihak merasa dihargai dalam berpendapat. Indikasinya 

yaitu dalam mengambil sebuah kebijakan apapun senantiasa dirapatkan 

dulu dengan melalui rapim sebelum diflourkan rapat guru dan wali murid, 

contohnya dalam pebuatan tata tertibsiswa. Kepala madrasah juga 

termasuk orang yang perfectionis, sehinga setiap kebijakan yang telah 

disepakati haruslah selesai dengan rapi, bagus dan tepat waktu, sehingga 

ada yang suka dan ada pula yang tidak suka karena sifat beliau yang 

perfectionis.” 

3. Apa kekurangan yang dimiliki oleh Kepala Madrasah? 

“Hal negatif yang tidak disukai dari Bapak setiap kebijakan yang 

telah disepakati haruslah selesai dengan rapi,bagus dan tepat waktu, 

sehingga ada yang suka dan ada pula yang tidak suka karena sifat beliau 

yang perfectionis.” 

 

 



Informan ke-3 : Nor Sholeh, S.Sos.I 

Jabatan: Kepala TU 

1. Bagaimana tipe kepemimpinan Kepala Madrasah selama ini? 

“sikap Bapak itu mas dalam halmengambil sebuah kebijakan 

biasanya diambil dari pemikiran atau konsep kepala madrasah sendiri, 

jarang sekali sebuah pemikiran dari kami. Akan tetapi jika sebuah 

kebijakan itu berkaitan dengan pengaduan dan sebuah program, maka akan 

diambil dengan jalan musyawarah. Hal ini dikarenakan kepala madrasah 

tidak ingin mengambil atau menanggung resiko jika keputusannya nanti 

berakibat buruk pada madrasah yang dipimpinnya. Kepala TU juga 

menuturkan bahwasannya kepala madrasah merupakan pimpinan yang 

demokratis.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 Profil Madrasah   

Nama Madrasah      : MA Sultan Fattah Sukosono  

NPSN       : 20362955 

No. Statistik Madrasah      : 131233200057 

Alamat      : Jl. Kauman RT 10 RW 03 

Desa      : Sukosono 

Kecamatan     : Kedung 

Kabupaten      : Jepara 

Telp       : 085 226 640 863 

Email      : ma.sultanfattah@gmail.com 

Terakreditasi                       : B 

Tahun Berdiri                      : 2011 

NPWP Lembaga     : 31.462.519.5.516-000 

Nama Kepala Madrasah       : Moh. Khotib, S.Pd.I  

SK Kepala Madrasah           : Nomor 080/Y.SF/A.1/VII/2016 

 

➢ Visi dan Misi MA Sultan Fattah Sukosono 

a. Visi Madrasah 

Visi Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara adalah 

“Terwujudnya Madrasah yang Santun” 

b. Misi Madrasah 

Misi Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara adalah 

sebagai berikut: 

Di setiap kerja komunitas pendidikan, kami selalu menumbuhkan 

disiplin sesuai aturan  bidang kerja masing-masing, saling menghormati 

dan saling percaya dan tetap menjaga hubungan kerja yang harmonis 

dengan berdasarkan pelayanan prima, kerjasama, dan silaturahim. 



Berikut ini merupakan misi yang dirumuskan Madrasah Aliyah Sultan 

Fattah Sukosono Kedung Jepara :  

a. Siap membangun generasi manfaat yang beriman, bertaqwa, 

berpribadi islami dan berakhlaqul karimah 

b. Aksi menjadikan madrasah yang harmonis dan kondusif dalam 

peningkatan  imtaq dan pengembangan iptek 

c. Nyata dalam mengimplentasikan nilai-nilai lslam sunni yang 

berprinsip ajaran ahlussunah waljamaah 

d. Tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 

menuju lembaga pendidikan berbasis riset dan life skills. 

e. Utamakan mutu dalam pengajaran ilmu pengetahuan agama, umum 

dan teknologi guna mewujudkan SDM yang mandiri dan berdaya 

saing 

f. Norma dan nilai-nilai yang baik selalu ditanamkan pada setiap 

civitas akademika dalam hidup bermasyarakat.1 

Tujuan Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono 

Adapun tujuan dari Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung 

Jepara adalah sebagai berikut ini: 

A. Tujuan Umum 

a. Meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal sholeh pada seluruh 

warga madrasah. 

 
1 Dokumentasi Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara tahun pelajaran 

2020/2021 



b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta 

pemberdayaannya, yang mendukung peningkatan prestasi amaliah 

keagamaan Islam, prestasi akademik dan non akademik 

c. Meningkatkan nilai rata-rata UN secara berkelanjutan 

d. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler 

e. Meningkatkan kemampuan pendidik dalam bidang komputer dan 

internet 

f. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang komputer 

g. Menambah kuantitas dan kualitas sarana dan pra sarana laboratorium 

h. Meningkatkan kegiatan ibadah sholat berjama’ah, shalat sunnah, 

tadarus Al Qur’an dan sosial keagamaan bagi semua warga madrasah 

B. Tujuan Khusus 

a. Peserta didik naik kelas 100% secara normatif 

b. Peserta didik lulus Ujian Madrasah dan Ujian Nasional 100 %  

c. Peserta didik dapat meraih juara pada event / lomba tingkat 

kabupaten, karisidenan,  provinsi , nasional dan internasional 

d. Peserta didik dapat  melanjutkan pendidikan  jenjang berikutnya  

e. Pada akhir tahun pelajaran peserta didik hafal asmaul husna, tahlil dan 

lain-lain 

f.      Peserta didik dapat membaca Al Qur’an dengan baik dan benar 

g. Seluruh peserta didik sadar untuk menjalankan sholat wajib lima 

waktu 

h. Peserta didik termotivasi untuk bershodaqoh 

i.     Tertanamnya jiwa dan sikap kedisiplinan pada peserta didik 

     Tertanamnya nilai dan sikap untuk menyelamatkan dirinya 

sendiri dan para remaja dalam hal penyalahgunaan narkoba dan seksualitas 

yang tidak benar dan HIV AIDS pada peserta didik. 

 

 

 



 

➢ KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

1. PERSIAPAN MENGAJAR : 

 

a. Tujuan :  - Agar guru menjabarkan bahan yang akan disajikan dalam 

tahap pelaksanaan pelajaran. 

  - Agar guru memiliki arah tugas yang harus ditempuh dalam 

proses belajar mengajar. 

  - Agar guru lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya dan 

lebih berhasil dalam mengajar. 

  - Agar guru memiliki rasa percaya diri kepada diri sendiri. 

  b. Kegiatan : 

No Waktu Kegiatan yang dilaksanakan Pelaksana / 

Penaggung Jawab 

1 Sepanjang Tahun -  Membuat/menyusun persiapan 

AMP, Prota, Prosem, RPP dan. RP. 

-  Mengadakan/mengembangkan alat 

Bantu pelajaran. 

-  Membuat alat evaluasi dan 

analisis ulangan. 

-  Guru mata  

   pelajaran 

- Kepala Madrasah      

s&  

   guru 

-  Guru mapel 

  -   

2. PENYAJIAN PELAJARAN 

 

a. Tujuan  : - Agar siswa memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang sesuai dengan tujuan pendidikan, 

khususnya tujuan pendidikan di MA Sultan Fattah 

Jepara. 

b. Kegiatan : - Untuk mencapai tugas tersebut maka dilakukan 

kegiatan sebagai berikut : 



No Waktu Kegiatan yang dilaksanakan 
Pelaksana / 

Penanggung jawab 

1 Sepanjang Tahun - menyediakan alat pelajaran 

- memilih metode mengajar. 

- memberikan bimbingan kepada  

   siswa menurut keperluan 

- mengadakan observasi 

- mengadakan pencatatan seperlunya 

mengenai hal yang khusus. 

- mengerahkan semua siswa agar 

bekerja dengan dasar prestasi dan 

kemampuannya sendiri. 

-  mengusahakan agar siswa 

melaksanakan tugas dengan baik  

- selalu memberi tugas rumah 

- Kepala MA Sultan 

Fattah Jepara 

- Guru mapel 

- s.d.a 

 

- s.d.a 

- s.d.a 

 

 

- s.d.a 

 

 

- s.d.a 

 

 

- s.d.a 

 

3. EVALUASI BELAJAR 

a. Tujuan : - Menilai tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap 

siswa. 

   - Menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan alat-alat 

dan sarana pelajaran. 

   - Untuk memberikan umpan balik (feed back) kepada 

guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar selanjutnya. 

   - Untuk mengenal latar belakang siswa yang mengalami 

kesulitan-kesulitan belajar. 



b. Kegiatan : - Untuk mencapai tujuan di atas, maka dilakukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

 

 1. ULANGAN HARIAN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pengikut 

Waktu 

Bahan 

Bentuk evaluasi 

Penyusunan naskah  

Bentuk tes 

Jumlah soal 

Cara menilai 

Pelaksana/penanggung jawab 

Tata-tertib 

- Semua siswa 

- Setiap selesai pembelajaran 1 KD 

- Bahan yang baru saja selesai diajarkan. 

- Lesan atau tertulis. 

- Pada setiap RPP 

- Obyektif tes /Subyektif tes/ uraian 

- Disesuaikan dengan Tujuan/indikator 

- Mengolah Jawaban peserta didik. 

- Guru mata pelajaran masing-masing. 

- Ditentukan guru mata pelajaran masing- 

   masing. 

 

2. ULANGAN TENGAH SEMESTER ( PTS ) 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

Pengikut 

Waktu 

 

Bahan 

 

Bentuk evaluasi 

Bentuk tes tertulis 

 

Penyusunan Naskah 

- Semua siswa 

- Semester 1, 19 Sept s/d 26 September 2020  

- Semester 2,  27 s/d 9 Maret 2021 

- Semester 1, 50 % dari materi semester 1 

- Semester 2, 50% dari materi semester 2 

- Tertulis dan praktek 

- Obyektif test: dengan PG 3-4 option, 

  isian dan essay test 

- Semester 1, Agustus- September 



 

7 

8 

9 

 

Penyusun Naskah 

Biaya 

Pelaksana 

- Semester 2, Februari 

- Guru mapel ybs. 

- BOS 

- Wakaur kurikulum, guru ybs dan TU  

 

 

 

      3. ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS ) 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

Pengikut 

Waktu 

Bahan 

Bentuk evaluasi 

Bentuk tes tertulis 

 

Penyusunan Naskah 

Penyusun Naskah 

Biaya 

Pelaksana 

Pembagian Raport 

- Semua siswa 

- Tanggal 2-11 Desember   

- Semua materi semester 1 

- Tertulis dan praktek 

- Obyektif test: dengan pilihan ganda 3/ 4  

  Option, isian dan essay test 

- Bulan Nopember   

- Guru inti KKMA 02 

- Dana BOS dan DIPA 

- Wakaur kurikulum, guru ybs dan TU 

- Pembagian BLHB PD 18 Desember 

 

 

 4. ULANGAN KENAIKAN KELAS ( UKK ) 

1 

2 

3 

4 

Pengikut 

Waktu 

Bahan 

Bentuk evaluasi 

- Siswa Kelas 10-11 

- Tanggal 3-11 Juni  

- Semua materi semester 2 

- Tertulis dan praktek 



5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

Bentuk tes tertulis 

 

Penyusunan Naskah 

Penyusun Naskah 

Biaya 

Pelaksana 

Pembagian Raport 

- Obyektif test: dengan pilihan ganda 3/4  

  Option, isian dan essay test 

- Bulan Mei  

- Guru inti KKMA 02  

- Dana BOS 

- Wakaur kurikulum, guru ybs dan TU 

- Tanggal 18 Juni 

- Semester 2, 24 Juni  

 

 5.  UJIAN AKHIR MADRASAH 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

5 

6 

7 

Pengikut 

 

Waktu 

 

 

Bahan evaluasi 

 

 

Bentuk 

Cara penilaian 

Biaya 

Pelaksana 

- Siswa kelas XII yang mememnuhi  

   persaratan 

- UAMBN tanggal 16-21 Mei 

- UP  tanggal 23 – 28 Mei 

- UAM/UAS dari kabupaten 

- UP dari madrasah 

- Obyektif test 

- UAM/UAS oleh Guru antar Madrasah 

- BOS  

- Panitia yang dibentuk oleh Kepala MA 

 

 4. KENAIKAN KELAS 

    a. Tujuan : - Agar siswa mendapat pendidikan lanjutan  

    - Agar siswa mendapat rangsangan untuk belajar lebih giat 



    - Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan kegiatan sbb. 

    b. Kegiatan : - Kegiatan kenaikan kelas berupa : 

No Waktu Kegiatan yang dilakukan 
Pelaksana/Penanggung 

jawab 

1 

2 

15 Juni        18 

Juni  

- Rapat Kenaikan Kelas 

- Pengumuman kenaikan kelas 

- Penyerahan Raport/ buku   

  laporan kepada wali murid 

 

Kepala MA 

Kepala MA dan Wali 

Kelas 

 

5. PENENTUAN KETAMATAN BELAJAR/KELULUSAN 

a. Tujuan : - Agar siswa dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang     

                    setingkat lebih tinggi. 

   - Agar merangsang siswa mau belajar lebih giat lagi. 

b. Kegiatan : - Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan sebagai berikut : 

No Waktu Kegiatan yang dilaksanakan 
Pelaksana/ 

Penanggung jawab 

1 

 

2 

 

3 

13 Juni  

 

15 Juni  

 

25 Juli   

 

- Rapat koordinasi bersama  

  KKMA 02  

- Rapat penetuan Tamat bersama  

  guru kelas XII, Wali kelas 

- Penyerahan STTB 

Kepala MA 

 

Kepala MA dan 

Panitia 

Wali kelas dan 

panitia 

 

6. BIMBINGAN SISWA 

a. Tujuan  : Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sikap 

sosial, pengetahuan dan keterampilan siswa mempersiapkan 

diri untuk ikut secara aktif sesuai potensinya secara optimal 



dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat, dengan penuh 

percaya diri dan keyakinan akan perlunya partisipasi dirinya 

untuk kemajuan dirinya sendiri dan masyarakatnya. 

b. Kegiatan  :  

No Waktu Kegiatan yang dilaksanakan 
Pelaksana / 

Penaggung jawab 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Juli dan Agustus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sewaktu-waktu 

 

 

 

Minggu ke IV 

Mei  

a. Pengumpulan data siswa 

    - Identitas pribadi 

    - Keadaan keluarga 

    - Lingkungan siswa 

    - Kebiasaan hidup sehari-hari. 

    Tehnik yang digunakan 

- Wawancara 

- Observasi 

- Angket 

b. Memberi bimbingan kepada 

     siswa baru 

- Memberikan bimbingan kepada  

   siswa yang mengalami masalah  

   Khususnya masalah kesulitan  

   belajar. 

- memberiakn bimbingan kepada  

  siswa kelas XII tentang pemilihan  

  Sekolah Perguruan Tinggi 

Petugas BP/Panitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru BP 

 

 

 

Guru pembimbing 

dan wali kelas. 

 

 II.  KEGIATAN UPACARA 

1. UPACARA HARI-HARI BESAR NASIONAL 

 

1. Tujuan : a.   Meningkatkan rasa patriotisme dan kesadarn berbangsa  



                                dan bernegara 

b. Melatih kedisiplina anak didik 

c. Membina hubungan antara sesame teman dan pendidik / 

pegawai 

2. Kegiatan : Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan kegiatan 

sebagi berikut: 

 

No Waktu Kegiatan yang dilaksanakan 
Pelaksana / 

Penanggung Jawab 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Setiap senin dan 

tanggal 17 Agust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Agustus 

 

- UPACARA BENDERA 

  1. Pembina Upacara : 

      Kepala Madrasah / Wakil  

      Kepala Madrasah, guru  

      yang ditunjuk 

  2. Peserta : 

      Semua siswa, guru dan  

      Pegawai 

  3. Acara : 

      - Pengibaran bendera 

      - Lagu kebangsaan 

      - Mengheningkan cipta 

      - Pembacaan teks  

        pancasila dan UUD 1945 

      - Amanat Pembina  

        upacara 

      - Do’a 

- Memperingati hari  

  proklamasi Kemerdekaan  

Petugas / siswa yang 

ditunjuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petugas / siswa yang di 

tunjuk. Sebagian ikut 

upacara di kecamatan. 



 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

1 Oktober  

 

28 oktober  

 

 

 

 

10 Nopember  

 

 

 

03 Januari  

 

02 Mei  

 

 

 

 

 

 

20 Mei   

  RI 

- Pembinaan Upacara,  

   Peserta, Acara sama  

   dengan nomor satu di atas 

- Memperingati Hari  

   Kesaktian pancasila 

- Memperingati hari sumpah  

  pemuda 

- Acara sama dengan nomor  

  satu ditambah pembacaan  

  teks Sumpah Pemuda 

- Memperingati hari pahlawan 

- Peserta acara sama dengan 

nomor 1 

- Memperingati Hari Amal 

Bhakti Departemen Agama 

- Memperingati Hardiknas 

- Pembina upacara, peserta, 

Acara sama dengan nomor 1 

di atas 

- Amanat IRUP membacakan 

amanat Menteri diknas 

- Memperingati hari 

kebangkitan Nasional 

- IRUP : Kepala Sekolah 

- Peserta : Semua siswa, guru 

dan karyawan 

- Acara : 

-Pengibaran Bendera 

-Lagu Indonesia Raya 

-Mengheningkan cipta 

-Pembacaan teks Pancasila 

dan  UUD 1945 

-Pembacaan teks amanat 

 

 

s.d.a 

 

s.d.a 

 

 

 

 

Piket mingguan yang 

ditunjuk 

 

 

Petugas/siswa yang 

ditunjuk 

 

 

 

 

 

 

 

s.d.a 



 

 

2.  PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM 

1. Tujuan   : a. Meningkatkan kesadaran hidup beragama secara disiplin 

dan baik 

    b. Melatih anak bekerja sendiri dalam menyelesaikan tugas 

kepanitiaan  

    c.  Membina hubungan yang baik antar guru / karyawan 

beserta keluarganya. 

2. Kegiatan  : Untuk mencapai tujuan tersebut meka dilakukan kegiatan 

sebagai berikut : 

No Waktu Kegiatann yang dilaksanakan 
Pelaksana / 

Penaggung jawab 

1 

 

1 s/d 10 Muharom   Gerakan pengumpulan dana Panitia / Urusan 

kesiswaan 

2 10 Muharrom Kegiatan santunan Yatim piatu Panitia / Urusan 

Kesiswaaan 

3 12 Robiul Awal   Memperingati Maulid Nabi 

Muhammad, SAW 

- peserta : semua siswa, guru  

  dan karyawan 

- Acra : 

  1. Pembacaan ayat suci  

      Al quran 

  2. Ceramah keagamaan 

  3. Sambutan Kepala  

      Sekolah 

Urusan Kesiswaan  

4 27 Rajab  - Memperingati Isro’ Mi’roj  Panitia 



No Waktu Kegiatann yang dilaksanakan 
Pelaksana / 

Penaggung jawab 

  Nabi besar Muhammad  

  SAW. 

- Peserta semua siswa, guru, 

   karyawan dan undangan 

- Acara : 

  1. Pembacaan Ayat suci  

      Alqur’an 

  2. Sambutan Kepala   

      Madrasah. 

  3. Ceramah Isro’ Mi’roj 

5 3 s/d 18 Romadhon Romadhon in School 

a. Peserta Semua siswa 

b. Kegiatan Tadarus 

Alqur’an, 

Kajian/Pendalaman 

materi pengetahuan 

agama  

c. Buka bersama 

d. Tarawih bersama 

Panitia / Semua guru 

kelas 

 

III.  KEGIATAN DALAM LIBUR SEKOLAH 

a. Tujuan :  1. Memperkaya pengetahuan pribadi melalui pengalaman di     

    luar sekolah . 

  2. Meningkatkan aktifitas dan kreatifitas pendidikan. 

  3. Meningkatkan kesadaran siswa sebagai warga Negara   

    yang mencintai tanah air, nusa dan bangsa. 

  4. Menyegarkan kondisi siswa baik jasmani maupun rohani   

    untuk menghadapi waktu belajar selanjutnya. 



  5. Meningkatkan kesadaran dan keimanan siswa, berkenaan 

dengan kekuasaan Allah yang dilihat langsung. 

b. Kegiatan :  Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan kegiatan 

sebagai nerikut : 

 

No Waktu Kegiatan Yang dilaksanakan 
Pelaksana / 

Penaggung jawab 

1 Liburan semester 2 Darma Wisata : 

1. Obyek : WBL 

Lamongan 

2. Lama : 1 hari 

3. Peserta : siswa klas XII 

4. Biaya : Gotong Royong 

5. Sasaran : Wisata Alam 

/ Budaya 

Urusan kesiswaan / 

Panitia 

2 Selama kegiatan 

UAM / UAS 

Anak-anak kelas X – XI belajar 

sendiri di rumah, diberikan 

pekerjaan rumah 

1. Penaggung jawab : 

Guru kelas / Wali kelas 

2. Perencanaan : oleh guru 

3. Evaluasi : oleh guru 

4. Banyak soal tiap 25aple 

50 item. 

Guru kelas dan guru 

maple. 

 

IV.  KEGIATAN EKSTRA KURIKULER 

a. Tujuan : 1. Untuk mengembangkan, membina pengetahuan, sikap dan   

   keterampilan siswa melalui kegiatan di luar sekolah / kelas 

   2. Mengisi waktu kegiatan siswa agar lebih bermanfaat dan 

terarah 

b. Kegiatan :  Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan sebagai  

    berikut : 

No Waktu Kegiatan yang dilaksanakan 
Pelaksana / 

Penaggung Jawab 



1 1 x 1 minggu 1. Latihan pramuka dan PMR  

2. Latihan seni tilawatil 

Qur’an (STQ) 

 3.    Latihan seni rebana 

Guru Pembina dan 

Guru Pramuka 

2 2 x I tahun 1. penyelenggaran kelas 

meeting 

2. Kegiatan perkemahan 

Wali Kelas dan Pegurus 

Kelas 

3 5 x 1 minggu 1.  Bimbingan Keterampilan  

     Komputer 

 

Koordinator  Bidang 

Komp. 

4 1 x 1 minggu 1.  Pembinaan Olahraga Guru Penjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11  Struktur Organisasi Yayasan 

STRUKTUR ORGANISASI 

MA SULTAN FATTAH SUKOSONO KEDUNG JEPARA 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama    : Zain Miftah Haidar 

2. Jenis kelamin   : Laki – Laki 

3. Tempat Tgl. Lahir /Usia  : Jepara, 04 Juni 1996 

4. Pekerjaan/Jabatan  : Guru 

5. Agama    : Islam 

6. Alamat    : RT 16 RW 04 Petekeyan Tahunan Jepara 

HP    : 085226228292 

Email    : zaynmiftahhaidar@gmail.com 

7. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

8. Riwayat Pendidikan  : a. MI. Nahdlatul Fata 

  b. MTs. Nahdlatul Fata 

  c. MA NU Nahdlatul Fata 

  d. PP. Luhur Wahid Hasyim Semarang 

  e. UNWAHAS Semarang 

9. Pengalaman Pekerjaan : a. Guru MA NU Nahdlatul Fata 

  b. Wasit Askab Jepara 

10. Pengalaman Organisasi : a. IPNU 

  b. Pramuka  

  c. KMJS  

  d. Askab. Jepara 

 

 

  Jepara, 19 Februari 2021 

  Hormat Kami 

 

 

 

  Zain Miftah Haidar 

 

mailto:zaynmiftahhaidar@gmail.com

