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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-

Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan 

On The Job Learning (OJL) diklat calon kepala sekolah. Laporan On The Job 

Learning ini merupakan rangkuman kegiatan magang yang telah dilaksanakan 

selama kurang lebih 3 bulan. 

Penulis merasakan bahwa pelaksanaan kegiatan On The Job Learning ini 

merupakan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. Dengan 

pengalaman langsung di sekolah magang, maka calon kepala sekolah merasakan 

suka duka mengelola sebuah satuan pendidikan. Dengan demikian akan 

membekas dalam sanubari dan suatu saat apabila mendapat amanah bisa 

mengimplementasikan pengalamannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 

yang terjadi di satuan pendidikannya. 

Dalam proses pelaksanaan magang hingga penyusunan laporan ini selesai, 

penulis mengakui bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang berat dan 

melelahkan. Namun berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka 

laporan ini dapat tersusun sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perkenankanlah 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-

tulusnya kepada : 

1. Drs. H. Masharun, MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan 

Non Formal Kabupaten Bantul yang telah memberi kesempatan kepada 

penulis untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. 

2. Drs. Suhirman, M.Pd., selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah  Atas 

sebagai penanggungjawab diklat calon kepala sekolah yang telah membantu 

dari seleksi hingga pelaksanaan diklat berakhir. 

3. Drs. Sumardi, M.Pd., selaku Master Trainer yang telah memberi ilmu, 

petunjuk, arahan dan bimbingan dari awal yang berupa seleksi, in service 1, 

on the job learning, hingga tersusunnya laporan ini. 

4. Abdul Ghofur, S.Ag, M.Pd. sebagai Kepala MAN Sabdodadi Bantul dan 

Drs. Isdarmoko, M.Pd.,M.MPar. sebagai kepala SMA Negeri 2 Bantul 
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yang telah membantu, memberikan bimbingan dan pengarahan selama 

pelaksanaan magang. 

5. Tujilah, S.Pd., sebagai guru junior MAN Sabdodadi Bantul yang bersedia 

diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik guru junior. 

6. Para guru dan  para pegawai MAN Sabdodadi Bantul dan SMA Negeri 2 

Bantul yang telah membantu memberikan data dan informasi kepada penulis 

dalam melakukan kajian-kajian dan kegiatan lain yang relevan dengan 

kegiatan magang. 

7. Semua teman peserta diklat calon kepala sekolah Kabupaten Bantul tahun 

2016 atas kerja sama yang terbina selama ini sejak awal seleksi hingga 

kegiatan OJL berakhir. 

8. Keluargaku tercinta, terutama istri dan anak-anakku yang senantiasa 

menjadi inspirasi dan memberi motivasi selama penulis mengikuti kegiatan 

ini. 

 

Bantul, 30 Juli 2016 

Penulis, 

 

 

SUDARWANTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekolah sebagai tempat pelaksanaan proses belajar mengajar perlu 

dikelola secara baik dan benar. Keberhasilan suatu sekolah mencapai tujuan 

yang diharapkan sangat tergantung kepada bagaimana model pengelolaan 

terhadap segala sumber daya yang dimiliki sekolah tersebut. Sumber daya 

sekolah yang memadai bukan jaminan akan mewujudkan harapan-harapan 

warga sekolah yang telah dirumuskan menjadi tujuan sekolah tersebut jika 

kepala sekolah sebagai pimpinan tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya dengan baik. 

Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin 

dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai 

seorang guru, kepala sekolah sejatinya adalah juga pendidik yang harus mampu 

membina guru-guru disekolahnya menjadi guru kreatif dan selalu melakukan 

inovasi dalam pembelajaran. Dengan adanya tugas tambahan tersebut, kepala 

sekolah tidak hanya dituntut untuk membina guru saja, tetapi lebih dari itu, juga 

dituntut untuk membina dan mengelola seluruh komponen sekolah lainnya 

seperti tenaga adminstrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium 

dan lain sebagainya. Tuntutan-tuntutan ini adalah merupakan tugas-tugas yang 

baru bagi seorang guru yang diserahi tugas tambahan kepala sekolah. Disisi lain, 

tujuan utama sekolah berupa peningkatan mutu pendidikan hanya dapat diraih 
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jika seluruh komponen sekolah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing melalui pembinaan dan pengelolaan seorang kepala sekolah 

yang profesional. 

Karena begitu banyaknya tugas-tugas baru seorang kepala sekolah maka 

untuk menjadi seorang kepala sekolah yang profesional tentu tidaklah mudah. 

Diperlukan waktu yang cukup untuk belajar bagaimana melaksanakan tugas-

tugas yang baru tersebut. Pelatihan, pembimbingan dan pembinaan bagi calon 

kepala sekolah merupakan upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pihak terkait 

dalam rangka melahirkan pemimpin sekolah yang berkualitas yang diharapkan 

mampu untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 28 

tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah memberikan 

legitimasi bagi peningkatan profesionalisme seorang kepala sekolah ataupun 

calon kepala sekolah.  

Dalam permendiknas tersebut dijelaskan bahwa seorang guru yang telah 

dinyatakan lulus seleksi calon kepala sekolah diharuskan mengikuti pendidikan 

dan pelatihan sebagai kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik 

maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 

Berdasarkan permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar 

kompetensi kepala sekolah menetapkan dimensi kompetensi manajerial kepala 



3 
 

 

sekolah merupakan dimensi kompetensi yang menuntut 16 kompetensi. Jumlah 

kompetensi ini merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan kompetensi 

pada dimensi kompetensi kepribadian, kewirausahaan, supervisi dan sosial. 

Tingkat kemampuan kepala sekolah dalam mengarahkan, memberdayakan, 

menggerakkan, dan mengembangakan sumber daya sekolah dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sangat bergantung kepada 

kompetensi manajerial seorang kepala sekolah. 

Pendidikan dan pelatihan yang dijalani calon kepala sekolah dalam 

kegiatan tatap muka (in servis-1) dalam kurun waktu 70 jam merupakan modal 

awal untuk menjalani praktek lapangan on the job learning (OJL) selama kurang 

lebih 3 bulan. Kegiatan OJL penting bagi peserta diklat untuk mempraktekkan 

kompetensi yang telah dipelajari selama kegiatan tatap muka. Dalam OJL 

dipraktekkan bagaimana mengkaji pengelolaan kurikulum sekolah, 

RKAS/RKJM, pengelolaan keuangan, produksi dan jasa, pembinaan tenaga 

administrasi sekolah, pengelolaan peserta didik, sarana dan prasarana, 

pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan, pemanfaatan TIK, monitoring 

dan evaluasi serta program supervisi akademik. 

Untuk membekali peserta diklat calon kepala sekolah dalam aktifitas 

OJL, terlebih dahulu peserta diberi tugas-tugas yang erat kaitannya dengan 

pengelolaan satuan pendidikan. Salah satu tugas yang diberikan adalah 

pengisisan evaluasi diri sekolah (EDS). Sasaran pengisian EDS ini adalah satuan 

pendidikan tempat masing-masing peserta bekerja. Berdasarkan tugas pengisian 
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EDS yang menggunakan rentang skor antara 0,00 sd 3,00, MAN Sabdodadi 

memperoleh skor untuk masing-masing standar sebagai berikut. 

Gambar 1. Grafik Perolehan Skor Delapan SNP Berdasarkan EDS 

Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa ketercapai skor terendah 

adalah standar proses. Perolehan skor masing-masing aspek standar proses 

adalah perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus (skor = 2), 

perencanaan, pengembangan atau penyusunan rpp (skor = 2), penyusunan rpp 

yang dilakukan oleh seluruh guru memperhatikan prinsip penyusunan rpp (skor 

= 2), persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran (skor = 2), ketentuan-

ketentuan dalam pengelolaan kelas yang sesuai dengan tuntutan kompetensi 

(skor = 2), kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru yang ada di 

sekolah(skor = 3), kegiatan inti yang dilakukan oleh guru (skor = 3), kegiatan 

penutup yang dilakukan oleh guru (skor = 2), pelaksanaan penilaian hasil belajar 

(skor = 2), pemantauan proses pembelajaran (skor = 2), supervisi proses 

pembelajaran(skor = 1), evaluasi proses pembelajaran (skor = 3), pelaporan 
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proses pembelajaran (skor = 1), tindak lanjut (skor -= 1). Dari hasil tersebut, 

penulis menentukan prioritas perlakuan pada aspek perencanaan, pengembangan 

atau penyusunan rpp. Oleh karena itu rencana tindak kepeimpinan (RTK) adalah 

workshop penyusunan rpp. 

 

B. Tujuan 

Berdasarkan uraian tersebut tujuan dilaksanakannya On The Job learning 

adalah menyiapkan calon kepala sekolah untuk : 

1. Meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menyusun, 

melaksanakan, dan mengevaluasi RTK di sekolah guna meningkatakn 

kinerja sekolah; 

2. Meningkatkan standar pendidikan pada komponen standar proses, 

khususnya kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran; 

3. Meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan supervisi akademik yang 

meliputi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan 

menindaklanjuti hasil yang diperoleh untuk peningkatan kompetensi 

guru; 

4. Meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menyusun, dan 

mereviu perangkat pembelajaran; 

5. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis kondisi riil semua aspek 

sekolah dibandingkan dengan kondisi ideal, sekaligus menentukan 

kesenjangan dan merencanakan tindak lanjut penangannya; 
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6. Meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kompetensi berdasarkan 

AKPK yang masih rendah di sekolah magang. 

 

C. Hasil yang diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan On The Job Learning (OJL) 

adalah :  

1. Meningkatnya kemampuan dalam merencanakan, menyusun, 

melaksanakan, dan mengevaluasi RTK di sekolah guna meningkatkan 

kinerja sekolah; 

2. Meningkatnya standar pendidikan pada komponen standar proses, 

khususnya kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran; 

3. Meningkatnya kompetensi dalam melaksanakan supervisi akademik yang 

meliputi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan 

menindaklanjuti hasil yang diperoleh untuk peningkatan kompetensi 

guru; 

4. Meningkatnya kemampuan dalam merencanakan, menyusun, dan 

mereviu perangkat pembelajaran; 

5. Meningkatnya kemampuan dalam menganalisis kondisi riil semua aspek 

sekolah dibandingkan dengan kondisi ideal, sekaligus menentukan 

kesenjangan dan merencanakan tindak lanjut penanganannya; 

6. Meningkatnya kemampuan dalam meningkatkan kompetensi berdasarkan 

AKPK yang masih rendah di sekolah magang. 
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BAB II 

KONDISI NYATA SEKOLAH MAGANG 

 

A.  Kondisi MAN Sabdodadi Bantul  

1. Identitas Sekolah      

1 Nama Madrasah :  Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul 

2 NSM : 131134020006 

3 NPSN : 20400573 

4 Alamat Madrasah : Jl. Parangtritis Km 10,5   

5 Kelurahan :  
Desa Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul, 
D.I.Yogyakarta  

  
  Kode Pos 57115 Telp./Faks. (0274) 367158  

6 E-mail :  man_sabdodadi@yahoo.com  

7 Website : www.mansaba.sch.id. 

8 Status Madrasah :  Negeri 

9 
Tahun Berdiri 
(MAAIN) 

:  
 
1968  sesuai SK Menteri Agama RI No. 180 
Tahun 1968   

10 Perubahan (MAN) : 
 
1978  sesuai SK Menteri Agama RI No. 17 
Tahun 1978  

11 Luas Tanah  : 6.319 m2, kepemilikan Kementerian Agama 

12 Luas Bangunan : 2.681 m2, kepemilikan Kementerian Agama 

13 Tahun Akreditasi : 2014 dengan predikat A ( nilai 97 ) 

14 Kepala Madrasah : Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Pd. 

15 Ketua Komite : H. Sarbini, B.A. 

 

MANSaba, begitu warga madrasah memendekan nama MAN 

Sabdodadi Bantul, saat ini sudah memasuki usia yang ke 46 tahun. Usia yang 

tidak bisa dikatakan pendek mengingat perjalanan yang telah dilalui dengan 

segala dinamika yang telah dialami. Di saat tertentu berada dalam masa 
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kecermelangan ketika jumlah peserta didiknya mengalami hingga 1 rombel disi 

oleh 40 siswa. Namun pada masa tertentu mengalami  masa kemunduran dengan 

jumlah siswa hanya 50 % dari daya tampung yang disediakan. Terutama dialami 

pada saat pemerintah mengeluaarkan kebijakan dan mengembangkan sekolah 

berbasis kejuruan. Untuk mengetahui perjalanan dan keberadaan MAN 

Sabdodadi Bantul berikut ini selintas dipaparkan gambaran umum khususnya 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir.  

Pasca terjadinya peristiwa G 30 S/PKI nampaknya memunculkan 

keprihatinan sejumlah tokoh agama terhadap kehidupan keberagamaan 

masyarakat, khususnya kaum muslim di desa Sabdodadi Bantul. Keprihatinan 

para tokoh yang dimediasi oleh Bapak Rusiman, B.A. tersebut bersepakat untuk 

mendirikan Madrasah dengan nama MANU (Madrasah Aliyah NU) yang dalam 

perjalanan tiga tahun berikutnya bersambut dengan program pemerintah saat itu, 

melalui Departemen Agama  untuk berperan aktif dalam pembinaan perguruan 

agama islam dengan melakukan penegerian sejumlah madrasah.  

Melalui Surat Keputusan Agama Nomor 180 Tahun 1968 keberadaan 

MMANU semakin pasti dengan ditetapkan menjadi madrasah negeri dengan 

nama MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri). Sejak perubahan status 

menjadi madrasah negeri MAAIN semakin berkembang di mana para siswanya 

tidak hanya berasal dari wilayah Bantul namun hingga daerah lain terutama dari 

daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bantul. 

Seiring dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai 

dengan SKB Tiga Menteri tentang kesetaraan kedudukan madrasah dengan 
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sekolah umum dan melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 

1978 sejumlah perguruan agama islam negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta 

mengalami perubahan nama. Termasuk MAAIN Sabdodadi Bantul yang dalam 

keputusan tersebut beralih nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Sabdodadi Bantul hingga saat ini.  

Perjalanan dan keberadaan MAN Sabdodadi Bantul dalam 

melaksanakan pengabdiannya telah mengalami pergantian kepemimpinan, yang 

secara berurutan: 

1. 1968 – 1984 dipimpin oleh Rusiman, BA  

2. 1985 – 1989 dipimpin oleh Drs. Mustaqiem 

3. 1989 – 1990  dipimpin oleh Djendro Wahono, BA 

4. 1990 – 1992 dipimpin oleh Rohani, BA 

5. 1992 – 1996 dipimpin oleh Drs. Marlan 

6. 1996 – 1998 dipimpin oleh Drs. Yuwono Tri Sutrisno 

7. 1998 – 2007 dipimpin oleh Drs. H. Tulus Yasir 

8. 2007 – 2009 dipimpin oleh Drs. H. Budirejo, M.A. 

9. 2009 – 2010  dipimpin oleh Drs. H. Imam Nooryanto, M.Pd. 

10. 2010 – 2014  dipimpin oleh Drs. H. In Amullah, M.A 

11. 2014 – sekarang dipimpin oleh Abdul Ghofur, S.Ag., M.Pd. 
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Gambar 2. Logo MAN Sabdodadi Bantul 

Pemaknaan Logo : 

1. Lingkaran luar berupa kelopak bunga teratai 5 buah, mempunyai makna 

Sistem Pendidikan MAN Sabdodadi mengacu pada Sistem Pendidikan 

Nasional Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila 

2. Lingkaran berwarna hijau melambangkan kebersamaan kaum Muslimin 

Desa Sabdodadi ketika mendirikan Madrasah Aliyah Agama Islam (MAAI) 

pertama kali. Pada lingkaran terdapat tulisan MADRASAH ALIYAH 

NEGERI SABDODADI BANTUL dan estining rasa trus manunggal, 

mempunyai makna MAN Sabdodadi Bantul berdiri pada tahun 1968, 

tepatnya pada 20 Agustus 1968. 

3. Bintang warna hijau mempunyai makna segala bentuk kegiatan 

pembelajaran di MAN Sabdodadi dilaksanakan dengan ikhlas untuk 

mendapatkan ridho Illahi 

4. Bunga melati berkuncup lima menengadah keatas mempunyai makna peserta 

didik sebagai generasi penerus dituntut untuk belajar setinggitingginya tanpa 

mengenal lelah, sehingga ketika menjadi orang sukses dapat melaksanakan 

semua Rukun Islam yang jumlahnya lima 
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5. Bulatan tengah warna merah mempunyai makna kebulatan tekad yang 

menyala dari semua komponen di MAN Sabdodadi (guru, karyawan, siswa, 

dan komite) akan dapat mewujudkan visi dan misi madrasah 

6. Sayap kanan dan kiri yang berbulu sebanyak 10 buah mempunyai makna 

dari awal berdirinya MAN Sabdodadi selalu melaksanakan kegiatan ekstra 

kepramukaan, sehingga diharapkan peserta didik dapat mengamalkan Dasa 

Darma Pramuka 

7. Dua penyangga kitab di kanan kiri mempunyai makna pembelajaran di MAN 

Sabdodadi senantiasa didasarkan pada kesetimbangan hidup dunia dan 

akhirat, sehingga diharapkan peserta didik mempunyai ilmu yang amaliah 

dan amal yang ilmiah 

8. Kitab dan pena mempunyai makna kegiatan pembelajaran berlangsung terus 

menerus dengan menggali sumber-sumber ilmu yang ada, termasuk 

menggali nilai-nilai ilmiah dari Al-Qur’an dan Al-Hadits 

9. Pita melengkung bertuliskan SPEKTRUM mempunyai makna VISI MAN 

Sabdodadi dalam mengemban amanah pendidikan bagi generasi penerus 

bangsa, yaitu santun, peka terhadap lingkungan sosial, taqwa, trampil, 

unggul, dan mandiri 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah  

Visi MAN Sabdodadi Bantul adalah:  Terwujudnya peserta didik yang 

Santun dan PEKa terhadap lingkungan sosial, Taqwa, teRampil, Unggul dan 

Mandiri  
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Visi tersebut mengandung enam kata kunci, yaitu: santun, peka, taqwa, 

unggul, dan mandiri, yang secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 Santun. Diharapkan peserta didik berperilaku halus, baik, sabar, tenang, 

sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong, baik terhadap dirinya 

sendiri, juga terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 

 Peka. Diharapkan peserta didik mempunyai kepekaan terhadap situasi dan 

kondisi lingkungan sosialnya, sehingga cepat merespon dan tanggap untuk 

bereaksi dan berbuat melakukan sesuatu yang diperlukan.  

 Taqwa. Diharapkan peserta didik senantiasa taat melaksanakan perintah 

Allah SWT dan menjauhkan diri dari setiap larangan-Nya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Trampil. Diharapkan peserta didik mampu dan cakap dalam menyelesaikan 

tugas yang dibebankan serta cekatan untuk menentukan tindakan yang 

terbaik. 

 Unggul. Diharapkan peserta didik mempunyai keunggulan yang meliputi 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. 

 Mandiri. Diharapkan peserta didik mempunyai kemandirian dalam berpikir, 

bersikap, dan bertindak serta menghindari diri ketergantungan terhadap orang 

lain. 

Agar mudah diingat dan dijadikan semboyan bagi civitas MAN Sabdodadi 

Bantul, visi tersebut disingkat menjadi SPekTRUM. 
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Misi MAN Sabdodadi Bantul 

Kementerian Agama dalam penyelenggarakan pendidikan madrasah 

aliyah memiliki misi antara lain adalah: memperkuat identitas pendidikan 

madrasah aliyah, meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi 

anak usia sekolah, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan pada madrasah 

aliyah dan meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas lembaga 

pendidikan madrasah aliyah. 

Berdasarkan pada misi kelembagaan madrasah secara umum tersebut 

serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan maka misi 

penyelenggaraan pendidikan di MAN Sabdodadi Bantul dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta 

pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam; 

2. Meningkatkan proses pembelajaran yang berkeadilan; 

3. Meningkatkan kinerja, dan profesionalitas pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

4. Meningkatkan prestasi akademik dan pengembangan potensi, minat, dan 

bakat peserta didik yang mampu berdaya saing; 

5. Melaksanakan sistem penilaian berkelanjutan; 

6. Menyediakan sarana prasarana yang representatif dan mewujudkan 

lingkungan yang kondusif Islami; 

7. Mewujudkan pelayanan prima, kerjasama, dan citra madrasah; 

8. Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang akuntabel; 
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Tujuan MAN Sabdodadi Bantul 

Sejalan dengan visi dan misi madrasah, maka tujuan penyelenggaraan 

pendidikan di MAN Sabdodadi Bantul adalah : 

1. Membekali peserta didik untuk selalu meningkatkan keimanan, ketaqwaan 

kepada Allah SWT dan senantiasa mengamalkan ajaran agama Islam; 

2. Menyiapkan peserta didik yang berilmu, berpengetahuan, berkepribadian, 

dan berakhlakul karimah; 

3. Menyiapkan peserta didik  yang berprestasi dan mampu melanjutkan ke 

perguruan tinggi; 

4. Menyiapkan peserta didik yang terampil,  mandiri, dan mampu bersaing di 

dunia kerja; 

5. Menumbuhkan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap 

lingkungan, masyarakat, dan perubahan sosial. 

 

3. Kondisi MAN Sabdodadi Bantul  Berdasarkan 8 SNP 

Capaian Persentase Kinerja MAN Sabdodadi Bantul berdasarkan Kajian 

8 Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Persentase Kinerja MAN Sabdodadi Bantul Berdasarkan 8 SNP 

NO. STANDAR 
PERSENTASE 

KINERJA 
KINERJA 

MAKSIMUM 

1 Isi 92.80% 100% 

2 Proses 82.22% 100% 

3 Kompetensi Lulusan 61.25% 100% 

4 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

62.86% 100% 

5 Sarana dan Prasarana 86.48% 100% 

6 Pengelolaan 78.00% 100% 
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NO. STANDAR 
PERSENTASE 

KINERJA 
KINERJA 

MAKSIMUM 

7 Pembiayaan 82.50% 100% 

8 Penilaian 76.92% 100% 

  RERATA KINERJA 77.88% 100% 

 
 

Gambar 3 Grafik Persentase Kinerja MAN Sabdodadi Bantul  
 

Dari sajian tabel diatas terlihat bahwa capaian persentase kinerja 

terendah adalah pada standar kompetensi lulusan sebesar 61.25%. Hal ini 

disebabkan ada beberapa aspek yang hanya mendapat skor rendah, yaitu : rata-

rata UN tahun terakhir di bawah 6 (skor 1), peringkat NUN pada tahun terakhir 

tingkat kabupaten untuk program IPA dibawah peringkat 15 (skor 1), peringkat 

NUN pada tahun terakhir tingkat kabupaten untuk program IPS dibawah 

peringkat 15 (skor 1), Kecenderungan peningkatan nilai rata-rata UN 2 tahun 

terakhir tetap (skor 2), Peringkat lomba-lomba keilmuan (olimpiade, lomba 
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bidang studi, dll) tingkat kabupaten 1 tahun terakhir berada di bawah peringkat 3 

(skor 2). 

Capaian persentase kinerja rendah berikutnya adalah pada standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 62.86%. Skor rendah diperoleh pada 

aspek rasio tenaga laboran Fisika terhadap rombongan belajar (skor 1), rasio 

tenaga laboran Biologi terhadap rombongan belajar (skor 1), rasio tenaga 

laboran Kimia terhadap rombongan belajar (skor 1),  rasio tenaga laboran IPS 

terhadap rombongan belajar (skor 1), rasio tenaga teknisi komputer terhadap 

rombongan belajar(skor 1),  dan rasio tenaga laboran Bahasa terhadap 

rombongan belajar (skor 1). 

 

B.  Kondisi SMA Negeri 2 Bantul  

1. Identitas Sekolah  

SMA Negeri 2 Bantul merupakan salah satu dari 19 sekolah negeri di 

kabupaten Bantul. Terletak di jalan RA. Kartini yang merupakan kompleks 

sekolah unggulan, SMA Negeri 2 Bantul termasuk sekolah favorit dan menjadi 

icon pendidikan di Kabupaten Bantul. Ini terlihat terutama pada saat penerimaan 

siswa baru. Siswa – siswa lulusan SMP dengan nilai tertinggi selalu membanjiri 

ruang pendaftaran, melebihi daya tampung yang ada. 

Berbagai prestasi akademik dan non akademik sampai tingkat nasional banyak 

diraih setiap tahunnya oleh siswa – siswi SMA Negeri 2 Bantul. Prestasi Ujian 

Nasional pun meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, kelanjutan studi di 

perguruan tinggi ternama mencapai hampir 100%. 
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Pada awal berdirinya, SMA Negeri 2 Bantul bernama SMPP Negeri 44 Bantul. 

Sekolah ini berdiri sejak tanggal 1 Januari 1976, dan mulai operasional pada 

tanggal 1 Februari 1976. Tanggal 1 Februari inilah yang kemudian ditetapkan 

sebagai hari jadi SMA Negeri 2 Bantul. Pada tahun 1985, SMPP 44 berganti 

nama menjadi SMA Negeri 2 Bantul. 

Memasuki tahun pelajaran 2016/2017, SMA Negeri 2 Bantul menerima 

244 peserta didik yang terbagi dalam 9 kelas. Salah satu kelas merupakan kelas 

khusus siswa cerdas istimewa. Kelas cerdas istimewa ini merupakan kelas 

peminatan MIPA dan hanya berisi 20 peserta didik. Program layanan ini mulai 

dilakukan sejak tahun 2009, di bawah arahan Direktorak PKLK Dikmen, 

Kemdikbud. Layanan yang diberikan berupa Program Pengayaan (Enrichment) 

pada mata pelajaran sains. Mulai tahun pelajaran 2015/2016, SMA Negeri 2 

Bantul telah menerapkan kurikulum 2013 untuk semua jenjang kelas. 

Sejalan dengan perkembangan jaman, SMA Negeri 2 Bantul menata 

diri menuju sekolah unggul yang berbudaya lingkungan (sekolah Adiwiyata) dan 

mempromosikan kesehatan (Health Promoting School). Dua hal ini sangat 

penting dilakukan, mengingat pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan 

kesehatan merupakan hal mendasar. Semangat kepedulian terhadap kelestarian 

lingkungan terus dipupuk dengan berbagai kegiatan sebagai komitmen sekolah 

terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. 

Dalam upaya mewujudkan sekolah yang mempromosikan kesehatan 

(Health Promoting School), SMA Negeri 2 Bantul bekerja sama dengan berbagai 

lembaga terkait. Penyediaan sarana kesehatan dan budaya hidup bersih terus 
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dilakukan. UKS yang representatif, kantin sehat dengan jajanan aman, serta 

pengelolaan sampah dan air menjadi fokus pengembangan. Upaya ini berbuah 

penghargaan nasional tahun 2014, sebagai Juara II Nasional penghargaan 

Sekolah Sehat Katagori Kinerja Terbaik. 

Dibandingkan dengan tahun pertama berdiri, SMA Negeri 2 Bantul 

mengalami kemajuan yang sangat signifikan. SMPP Negeri 44 pada awal berdiri 

hanya membuka 2 kelas dengan 80 siswa, dan sekarang memiliki 27 kelas 

dengan 719 siswa yang terbagi dalam program/ peminatan IPA dan IPS. SMAN 

2 Bantul terus berbenah dibawah kepemimpinan kepala sekolah yang telah 

beberapa kali mengalami pergantian sebagai berikut : 

1. Bapak Sudiyono(merangkap kepala SMA Negeri 1 Bantul) peroide 1 

Januari 1976 – 20 Agustus 1976 

2. Bapak Kartono HP, periode 21 Agustus 1976 – 30 Juni 1978 

3. Bapak Soeratno, periode 1 Juli 1978 – 22 Juni 1981 

4. BapakDrs. Soehardjo, periode 23 Juni 1981 – 1985 

5. Bapak Drs. Sapardi, periode 1985 – 1991 

6. Bapak Drs. Kayadi Murdoko Sukarto, periode 1991–1994. 

7. Ibu Dra. Tumi Rahardjo, periode 1994 – 1999 

8. Bapak Drs. H Ngadimin, periode 1999 – 2004 

9. Bapak Drs. Sartono, periode 1 November 2004 – 9 Februari 2009 

10. Bapak Drs. H.Paimin, periode 9 Februari 2009 – 10 Juni 2012 

11. Ibu Dra. Titi Prawiti Sariningsih, M.Pd, Periode 10 Juni 2012 – 31 

Agustus 2013 
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12. Bapak Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.MPar., periode 1 Juni 2013 - sekarang 

Logo SMAN 2 Bantul  

Logo SMAN 2 Bantul berbentuk oval, memiliki 3 kelompok gambar di 

dalamnya, yaitu bintang emas, rangkaian gambar simbol utama dan pita 

bertuliskan kalimat dalam bahasa Jawa dibagian bawah. 

 

Gambar 3. Logo SMA Negeri 2 Bantul 

Keterangan Makna Logo : 

1. Logo SMAN 2 Bantul berbentuk perisai oval, bergaris luar hitam dengan 

warna dasar ungu. Warna ungu bermakna tanggung jawab, menyukai 

perkembangan, mempunyai tekad dan mental kuat untuk mencapai cita – 

cita. 

2. Bintang emas, sebagai simbol Ketuhanan Yang Maha Esa 

3. Rantai dengan 5 gigi sebagai simbol SMAN 2 Bantul merupakan sekolah 

pemerintah yang berasaskan Pancasila 

4. Kuncup melati berwarna putih, melambangkan peserta didik SMAN 2 

Bantul sebagai tunas bangsa yang mengharumkan nama bangsa 



20 
 

 

5. Sepasang sayap berwarna kuning dengan bilah merah putih. Lekukan bulu 

berjumlah 7 dan lekukan dalam berjumlah 6, melambangkan angka 76 

sebagai tahun berdirinya SMAN 2 Bantul 

6. Warna dalam biru, melogokan stabilitas, ketegasan, ketenangan, kesabaran 

dan kekuatan semangat warga SMAN 2 Bantul 

7. Tulisan SMA N 2 Bantul dengan latar belakang gelombang berwarna biru, 

merupakan simbol SMAN 2 Bantul yang secara geografis terletak di 

Kabupaten Bantul, wilayah yang berdekatan dengan Samudra Indonesia. 

Secara filosofis, SMAN 2 Bantul siap menghadapi gelombang sekeras 

apapun dalam sejarah perkembangannya 

8. Tulisan BY berwarna merah putih, merupakan kependekan dari Kabupaten 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warna merah putih melambangkan 

Negara Indonesia. 

9. Gambar buku terbuka, melambangkan SMAN 2 Bantul sebagai lembaga 

pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

10. Pita putih bertuliskan kalimat “RIRIHING SABDA AMARDI SIWI” (kata – 

kata yang halus, lembut dan penuh kasih sayang dalam “nggulo wenthah” 

anak). “nggulo wenthah” bermakna mengasuh, membimbing dan mendidik 

dengan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut 

Wuri Handayani. Maknanya, dalam proses pendidikan, guru memperlakukan 

peserta didik seperti anak sendiri. Demikian halnya Kepala sekolah, sehingga 

timbul suasana tentram dan penuh kekeluargaan dalam mencapai cita – cita 

pendidikan. 
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2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah  

Visi Sekolah 

Terwujudnya SMADABA APIK (SMAN 2 Bantul yang Agamis, Peduli 

Lingkungan, Intelek dan Berkepribadian Indonesia).  

Misi Sekolah 

1. Menciptakan suasana agamis dalam semangat nasionalisme dan 

kekeluargaan 

2. Mengembangkan sekolah yang memiliki sarana pembelajaran berbasis 

teknologi dan informatika, dalam suasana lingkungan yang asri, aman, 

bersih dan sehat 

3. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut, 

memiliki kecerdasan dan kompetensi untuk hidup mandiri, mampu bersaing 

di taraf regional, nasional dan internasional, menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta arif terhadap lingkungan. 

4. Mencetak insan yang santun dalam perilaku sesuai kepribadian dan budaya 

bangsa 

Motto Sekolah 

Santun Dalam Perilaku, Arif Terhadap Lingkungan, Prestasi Tiada Henti 

Tujuan Sekolah 

1. Membekali peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai kegiatan keagamaan 

2. Mewujudkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam kondisi sekolah 

yang disiplin, demokratis, nyaman, dan berkarakter 
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3. Menciptakan budaya membaca di kalangan siswa dengan menyediakan 

fasilitas perpustakaan bertaraf nasional 

4. Membimbing siswa untuk menguasai ilmu pegetahuan dan teknologi melalui 

pembelajaran berbasis teknologi informasi 

5. Mewujudkan warga SMA Negeri 2 Bantul sebagai sekolah yang UNGGUL 

dalam Mutu, insan yang Santun Dalam perilaku dan Berprestasi tiada henti, 

melalui pembinaan Olimpiade Sains dan Teknologi, Olimpiade Penelitian 

Siswa Indonesia, FLSSN OOSN dan lain sebagainya 

6. Menggali dan mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan kurikuler dan 

ekstrakurikuler agar mampu hidup mandiri 

7. Mendorong terwujudnya sekolah yang mempunyai lingkungan sekolah 

nyaman, asri, dan sehat serta melengkapi sarana pembelajaran berbasis 

teknologi dan informatika 

 

3. Kondisi SMAN 2 Bantul Berdasarkan 8 SNP 

Capaian Persentase Kinerja SMAN 2 Bantul berdasarkan Kajian 8 Standar 

Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Persentase Kinerja SMAN 2 Bantul Berdasarkan 8 SNP 

NO. STANDAR 
PERSENTASE 

KINERJA 
KINERJA 

MAKSIMUM 

1 Isi 95.20% 100% 

2 Proses 87.78% 100% 

3 Kompetensi Lulusan 90.59% 100% 

4 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

61.43% 100% 

5 Sarana dan Prasarana 87.61% 100% 
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NO. STANDAR 
PERSENTASE 

KINERJA 
KINERJA 

MAKSIMUM 

6 Pengelolaan 83.00% 100% 

7 Pembiayaan 95.00% 100% 

8 Penilaian 87.69% 100% 

  RERATA KINERJA 86.04% 100% 
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Gambar 2 Grafik Persentase Kinerja SMAN 2 Bantul 
 
 

Dari sajian tabel diatas terlihat bahwa capaian persentase terendah adalah pada 

standar pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini disebabkan ada beberapa 

aspek yang hanya mendapat skor rendah, yaitu : rasio tenaga perpustakaan 

terhadap jumlah siswa, yaitu 1: 738, idealnya 1: 319 (skor 2), rasio tenaga 

laboran Fisika terhadap rombongan belajar (skor 2), rasio tenaga laboran Biologi 

terhadap rombongan belajar (skor2), rasio tenaga laboran Kimia terhadap 

rombongan belajar (skor2),  rasio tenaga laboran IPS terhadap rombongan 
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belajar (skor 1), rasio tenaga teknisi komputer terhadap rombongan belajar(skor 

2),  dan rasio tenaga laboran Bahasa terhadap rombongan belajar (skor 1) 
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BAB III 

PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT 

 

A. Pelaksanaan Rencana Tindak Kepemimpinan 

1. Siklus Pertama 

Berdasarkan hasil EDS, maka MAN Sabdodadi Bantul memperoleh capaian skor 

terendah untuk standar proses. Dengan rentang skor antara 0 – 4, aspek standar 

proses hanya mencapai skor yaitu 2. Oleh karena itu rencana tindak 

kepemimpinan yang direncanakan adalah Peningkatan Kompetensi Guru 

Melalui Workshop Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.  

a. Persiapan 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam persiapan ini adalah menyusun rencana 

kegiatan secara rinci dan sistematis: nama kegiatan, waktu, tempat, dan personil 

yang terlibat, menyiapkan materi-materi dan panduan yang akan digunakan 

dalam workshop dan pendampingan, berkoordinasi secara aktif dengan kepala 

sekolah dan teman sejawat. 

Pada awal kegiatan penulis menemui kepala sekolah tentang rencana tindak 

kepemimpinan yang akan dilaksanakan, baik dari segi waktu (penjadwalan), 

tempat, narasumber, dan anggaran. Setelah penulis mencermati RKAM 

(Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) ternyata dalam RKAM telah 

terdapat kegiatan yang dibiayai dengan DIPA BOS yang telah disetujui Kantor 

wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut 

meliputi Workshop Penyusunan Kurikulum (21 JP), Workshop Telaah 
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Kurikulum (10 JP), dan Workshop Uji Publik Kurikulum (7 JP). Penulis 

menginisiasi kegiatan tersebut utntuk dilaksanakan segera karena tahun 

pelajaran baru sudah akan dimulai. Di tengah kesibukan pelaksanaan ulangan 

kenaikan kelas, penulis mengadakan rapat secara terbatas bersama staf pimpinan 

(waka dan kepala tata usaha). Akhirnya diputuskan pelaksanaaan kegiatan 

workshop, yaitu pada tanggal 6,7,8,13,14, dan 15 Juni 2016. Adapun rincian 

kegiatan tersebut disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Workshop 

NO HARI/ TANGGAL KEGIATAN WORKSHOP 

1 Senin, 6 Juni 2016 Analisis Konteks 

2 Selasa, 7 Juni 2016 Analisis Konteks 

3 Rabu, 8 Juni 2016 Penyusunan RPP 

4 Senin, 13 Juni 2016 Penyusunan KTSP 

5 Selasa, 14 Juni 2016 Telaah Kurikulum 

6 Rabu, 15 Juni 2016 Uji Publik KTSP 

 

Dari tabel di atas, kegiatan workshop yang relevan dengan rencana tindak 

kepemimpinan yang penulis susun adalah Penyusunan RPP, yang dilaksanakan 

pada Rabu, 8 Juni 2016.  

Selanjutnya penulis menentukan narasumber yang sesuai dengan materi yang 

akan disusun/dibuat dan menyusun kepanitaan termasuk moderator workshop 

yang susunannya sebagaimana tabel dibawah ini.  

Tabel 4. Susunan Panitia Workshop 

NO NAMA JABATAN DINAS JABATAN PANITIA 

1 Abdul Ghofur, S.Ag., M.Pd. Kepala Madrasah Penanggungjawab 
2 Drs. Sudarwanto, M.Pd. Waka Kurikulum Ketua 
3 Dra. Hj. Sufiaty, M.Pd. Guru Sekretaris 
4 Kasimah Bendahara Sekolah Bendahara 
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NO NAMA JABATAN DINAS JABATAN PANITIA 

5 Nurmansyah, S.H. Kepala TU Anggota 
6 Wakija, S.Pd. Waka Humas Moderator 
7 Mulyadi, S.Pd. Waka Kesiswaan Moderator 
8 Dra. Triatmini Waka Sarpras Anggota 
9 Fitri Endang Susana, M.Pd. Guru Moderator 

10 Muh. Burhan, S.T. Guru Anggota 
11 Arwani Pegawai Anggota 
12 Giyono Pegawai Anggota 
13 Suyono Pegawai Anggota 

 
Kemudian membagi tugas yang antara lain: moderator, notulis, pengantar surat, 

dan lain sebagainya. Selaku ketua, penulis juga sebagai pencari/penghubung 

narasumber. 

 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan yang penulis laporkan adalah yang relevan dengan rencana tindak 

kepemimpinan yang telah disusun, walaupun secara langsung pengelolaan 

rangkaian kegiatan workshop menjadi tanggungjawab penulis sebagai wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum sekaligus ketua workshop. Secara intrinsik 

pengelolaan rangkaian kegiatan workshop melatih kompetensi penulis sebagai 

calon kepala sekolah, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, 

dan kompetensi sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan rencana tindak 

kepemimpinan, yaitu meningkatkan kompetensi kepribadian, kompetensi 

manajerial, kompetensi sosial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi 

supervisi calon kepala sekolah. Sedangkan indikator keberhasilannya adalah 

calon kepala sekolah memilki kemampuan dalam melaksanakan workshop 

secara baik dengan menunjukkan sikap kepemimpinan spiritual, kewirausahaan, 

dan pembelajaran  
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Rangkaian kegiatan diawali dengan menghubungi narasumber, sekaligus 

membicarakan materi workshop yang akan disampaikan. Selanjutnya penulis 

mempersiapkan segala seusatu yang berkaitan dengan workshop dengan 

memberikan instruksi kepada personal anggota panitia yang sesuai dengan 

tugasnya. Moderator menyiapkan susunan acara. Notulis menyiapkan peralatan 

tulis. Pembantu umum menyiapkan ruangan, sound sytem, kesiapan LCD 

projector, dan menghidupkan AC ruangan. 

Susunan acara Workshop Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. Susunan Acara Workshop 

Hari Dan Tanggal Pukul Acara Pemateri 

Rabu 07.00 - 08.00 Pembukaan  Kepala Sekolah 

8 Juni 2016 08.00 - 09.30 Penyusunan RPP Suwito, M.Pd. 

  09.30 - 09.45 ISTIRAHAT Panitia 

  09.45 - 12.00 Penyusunan RPP Suwito, M.Pd. 

  12.00 - 12.30 ISTIRAHAT Panitia 

  12.30 - 14.00 Penyusunan RPP Suwito, M.Pd. 

  14.00 - 14.30 PENUTUP Panitia 

 

Pada dasarnya workshop ini adalah pembimbingan teknis penyusunan rpp sesuai 

dengan format terbaru karena di sekolah magang 1 (tempat penulis bekerja) telah 

diterapkan kurikulum 2013 yang telah memasuki tahun kedua. Pada workshop 

sebelumnya peserta sudah menyusun analisis konteks dan mengembangkan 

silabus. Pada sesi pertama narasumber menjelaskan urutan penyusunan rpp, 

diawali pembuatan indikator pencapaian kompetensi, penyusunan rpp, 

penyusunan bahan ajar, penyusunan instrumen penilaian disertai pedoman 

penskoran. Kemudian pada sesi kedua dan selanjutnya peserta dibimbing 
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menysusun rpp sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kewajiban 

penyusunan rpp sebagai penugasan adalah memuat 1 kompetensi dasar (KD). 

Setelah waktu berakhir, maka penyusunan rpp dilanjutkan sebagai bentuk 

penugasan. Waktu yang diberikan untuk mengumpulkan hasil penyusunan 

masing-masing guru adalah dua minggu. 

 

c. Monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah berkaitan dengan pelaksanan 

kegiatan workshop. Untuk rentang skor disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 6. Interval Skor dan Kriteria 

Perolehan Skor Kriteria 

4.5  <  X  =   5 Baik Sekali 

3.5  <  X  <   4.5 Baik 

2.5  <  X  <  3.5 Cukup 

1.5  <  X  <  2.5 Kurang 

1  <  X  <  1.5 Sangat Kurang 

 

Hasil isian instrumen monitoring dan evaluasi oleh peserta workshop, ternyata 

menghasilkan rata-rata skor capaian 4.26 dari rentang skor 1 sd. 5, dengan 

kriteria baik. Adapun ketercapaian skor masing-masing aspek pada instrumen 

monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut. 

Tabel 7. Capaian Skor Masing-masing Unsur 

UNSUR YANG DINILAI 
CAPAIAN 

SKOR 
  RUANG WORKSHOP  

1 Kesesuaian Ruang 4.36 

2 Kenyamanan Ruang 4.31 

3 Ketenangan Ruang 4.22 

4 Kebersihan Ruang 3.94 
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UNSUR YANG DINILAI 
CAPAIAN 

SKOR 
  PERALATAN DAN SARANA WORKSHOP  

1 Kesesuaian alat dan sarana 4.22 

2 Kualitas alat dan sarana 4.11 

3 Jumlah pengadaan alat dan sarana 4.00 

  PELAYANAN KESEKRETARIATAN   

1 Penyediaan alat tulis 3.97 

2 Penyediaan daftar hadir 4.17 

3 Pengadaan materi 4.00 

  MATERI WORKSHOP   

1 Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta 4.47 

2 Ketepatan waktu pelaksanaan 4.22 

3 Kesesuaian jumlah materi 4.28 

4 Kelengkapan/kedalaman materi 4.39 

  NARA SUMBER   

1 Penguasaan materi 4.64 

2 Penyampaian materi 4.53 

3 Kemampuan berkomunikasi 4.56 

4 Kemampuan mengelola waktu 4.31 

5 Kemampuan menggerakkan peserta 4.28 

6 Kemampuan memotivasi peserta 4.25 

7 
Pemanfaatan fasilitas yang ada (LCD Projector, 
mic, dsb) 

4.33 

  Jumlah 89.56 

  Rata-rata Capaian Skor  4.26 
 

d. Refleksi dan tindak lanjut 

Berdasarkan evaluasi dan monotirong pelaksanaan workshop, maka, skor rata-

rata mencapai 4.26. Namun capai skor itu tidak ada artinya jika pasca workshop 

siklus pertama ini tanpa ada refleksi berupa penyusunan rpp oleh masing-masing 

peserta (guru). Oleh karena itu penulis sebagai ketua penyelenggara workshop 

sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum berkewajiban 

mengawal dan mendampingi peserta (guru) dalam menyelesaikan tugas 
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penyusunan rpp. Tindak lanjut yang dilakukan adalah berupa pendampingan 

penyusunan rpp . 

 

2. Siklus Kedua 

Sesuai dengan tindak lanjut “Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Workshop 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran”, maka siklus kedua adalah 

pendampingan penyusunan rpp. 

a. Persiapan 

Pada siklus kedua peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan kurikulum 

ini, fokus utamanya adalah pendampingan guru dalam menyusun rpp. Dalam 

kegiatan ini, penulis dibantu beberapa guru yang dianggap senior dalam 

penyelenggaraan proses pembelajaran.  Sebelumnya guru-guru senior ini sudah 

ditunjuk sebagai Tim Penilain Kinerja Guru MAN Sabdodadi Bantul. Adapun 

rincian guru senior disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 8. Kelompok Pendampingan Guru 

NO Guru Pendamping Guru Yang Didampingi 
1 Dra. Sudaryanti Drs. Dri Hartanto 
  Pembina, IV/a Drs. Achmad Sudewo 
  NIP. 195910141982032001 Drs. Amrulloh 
    Drs. Suhadi 
    Drs. H. Sudaryanto 
    Mas Indah M, S.Pd 
2 Wakija, S.Pd Dra. Siti Khotijah 
  Pembina, IV/a Drs. Kasil Basukiyarjo 
  NIP. 196205241984031005 Siti Nusriyah, S.Pd 
  Suparman, S.Pd. 
  

 
Fitria Endang S, S.Pd. 

  Dra. Triatmini 
3 Dra. Eny Sofia Drs. W i j i 
  Pembina, IV/a H. Moh. Sukron, S.Pd. 
  NIP. 196707301994032001 Sumardiasih, S.Pd 
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NO Guru Pendamping Guru Yang Didampingi 
    Nur Khasanah, S.Pd 
    Umi Adibah, S.Pd 

    
Drs. Mubtadi'in 
Umi Fatonah Primastuti, S.Pd. 

4 Drs. Sudarwanto, M.Pd. Sri Purwaningsih S.Pd 
  Pembina, IV/a Sri Lestari, S.Pd. 
  NIP. 196611051995121001 Drs. Sus Harimurti 
    Nurhayati,S.Pd 
    Tri Yuliasih, S.Pd. 
  Mulyadi, S.Pd. 
    Tujilah, S.Pd. 
5 Dra. Sufiaty, M.Pd Dra. Marwini Hadiputranti 
  Pembina, IV/a Farina Rahmawati, S.Pd 
  NIP. 196411261995032001 Drs. Supardiyono 
    Dra. Siti Nur'aini 
    Esni Zulianti,S.Pd 
    Budiyono, S.Pd. 

 

Sebelum melaksanakan tugas pendampingan tim guru pendaming diberi 

pengarahan seperlunya tentang penyusunan rpp dengan format baru (khusus 

kurikulum 2013). 

b. Pelaksanaan  

Seiring dengan pergantian tahun pelajaran dan kesibukan sekolah lainnya, yang 

antara lain : pembuatan rapor siswa, penyusunan RKAS, penyusunan kurikulum, 

dan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017, maka dilakukan 

pendampingan guru secara interpersonal. Pendampingan ini bersifat fleksibel, 

artinya pelaksanaannya menyesuaikan waktu antara guru pendamping dan guru 

yang didampingi. Saat-saat tertentu penulis menanyakan progres guru dalam 

menyusun rpp kepada guru pendamping atau langsung kepada guru yang 

didampingi.  
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c. Monitoring dan Evaluasi 

Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan guru terhadap pendampingan 

pada saat melakukan penyusunan rpp, maka penulis menyiapkan instrumen 

monitoring dan evaluasi berupa obeervasi untuk pengamatan langsung. Hasil 

sementara yang diperoleh tahap monitoring dan evaluasi ini ternyata diperoleh 

kesan bahwa kecenderungan guru untuk mempertahankan status quo 

(mempertahankan pola lama). Ini terbukti sampai laporan ini disusun baru 

terdapat 2 orang guru yang mengumpulkan rpp dengan format baru. Hal ini 

disebabkan oleh tidak adanya motivasi dari kepala sekolah. 

d. Refleksi dan tindak lanjut 

Pada tahap refleksi dan tindak lanjut ini, penulis mengajak semua guru 

untuk memahami pentingnya proses pembelajaran dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian (evaluasi), dan tindak lanjut. Penyusunan rpp adalah salah satu aspek 

perencanaan pembelajaran yang mutlak diperlukan. Dengan adanya rpp maka 

pelaksanaan pembelajaran akan lebih mudah dikendalikan. Akhirnya 

peningkatan mutu hasil proses pembelajaran akan tercapai. 

 

B.  Supervisi Guru Junior 

Supervisi akademik terhadap guru junior dilaksanakan di sekolah 

magang MAN Sabdodadi Bantul. Supervisi akademik ini dilakukan sebanyak 

dua siklus. Teknik supervisi yang digunakan adalah teknik supervisi individual 

yaitu melaksanakan supervisi perseorangan terhadap guru junior. Supervisor 
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hanya berhadapan dengan seorang guru. Pelaksanaan supervisi ini dilaksanakan 

dengan cara supervisor datang ke kelas untuk mengobservasi guru junior.  

Tahapan pelaksanaan supervisi terdiri beberapa tahap, yaitu:  

 Tahap perencanaan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, 

sasaran, dan cara mengobservasi selama kunjungan kelas; 

 Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, supervisor mengamati jalannya proses 

pembelajaran berlangsung; 

 Tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, supervisor menilai dan 

mengevaluasi keterlaksanaan proses pembelajaran; 

 Tahap refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, supervisor bersama guru 

junior merefleksi pelaksanaan pembelajaran dengan mendiskusikan 

kelebihan dan kekurangan. Hasil refleksi dijadikan dasar untuk perbaikan 

proses pembelajaran berikutnya. 

 

1.   Perencanaan supervisi 

Pada awal tahap perencaan, supervisor menyiapkan sejumlah instrumen 

yang akan digunakan pada pelaksanaan observasi  diantaranya : 

a. instrumen telaah rencana pelaksanaan pembelajaran (rpp) 

b. instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran (monitoring dan evaluasi) 

c. instrumen pedoman wawancara  pasca observasi,  

Selanjutnya, melakukan pertemuan dengan guru junior yang akan 

diobservasi. Pada pertemuan pertama (4 Mei 2016 ) supervisor meminta 

kesediaan guru junior untuk diobservasi pelaksanaan pembelajarannya. Setelah 
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guru junior menyatakan bersedia, berikutnya disepakati penentuan waktu 

pelaksanaan observasi, konsep atau materi yang akan dibahas (mengikuti jadwal 

mengajar guru junior) dan menginformasikan bahan-bahan yang perlu 

dipersiapkan oleh guru junior dalam pelaksanaan observasi diantaranya silabus, 

RPP, bahan ajar, alat peraga atau media dan penilaian yang akan digunakan. 

Pada akhir pertemuan disepakati jadwal pertemuan berikutnya yang 

dilaksanakan sebelum kegiatan observasi yang bertujuan untuk mendiskusikan 

bahan-bahan yang telah dipersiapkan guru junior. Pada pertemuan berikutnya  (7 

Mei 2016) supervisor menerima perangkat pembelajaran untuk ditelaah. 

Supervisor melakukan telaah RPP menggunakan instrumen telaah rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang sudah disediakan. Untuk pedoman penskoran 

telaah RPP digunakan interval skor dan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 9. Interval Skor dan Kriteria Telaah RPP 

Interval Skor Rata-rata Kriteria 

1 <   X  <   1.5 Tidak ada/tidak sesuai 

1.5   <   X   <   2.5 Kurang lengkap/Sesuai sebagian 

2.5   <   X   <   3 Sudah lengkap/Sesuai seluruhnya 

 

Ternyata diperoleh hasil telaah berdasarkan pengelompokan komponen 

RPP sebagai berikut. 

Tabel 10. Capaian Skor Rata-rata Tiap Komponen 

No. Komponen RPP 
Capaian Skor 

Rata-rata 
Kriteria  

A Identitas  3.00 Sudah lengkap 
B. Perumusan  Indikator 2.25 Sesuai sebagian 

C. 
Perumusan Tujuan 
Pembelajaran 

2.20 Sesuai sebagian 

D. 
Pemilihan Materi 
Ajar 

2.67 Sesuai seluruhnya 
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No. Komponen RPP 
Capaian Skor 

Rata-rata 
Kriteria  

F. 
Pemilihan Sumber 
Belajar 

2.50 Sesuai seluruhnya 

G. Metode Pembelajaran 3.00 Sesuai seluruhnya 

H. 
Skenario  
Pembelajaran 

2.75 Sesuai seluruhnya 

I. Penilaian 3.00 Sesuai seluruhnya 

J. 
Sistematika 
Penyusunan 

2.00 Sesuai sebagian 

Rata-rata 2.51 
Sudah lengkap/ 
Sesuai seluruhnya 

 

Pada pertemuan berikutnya ( 9 Mei 2016 ) supervisor dan guru junior 

mendiskusikan komponen-komponen RPP yang perlu diperbaiki. Supervisor 

dapat memberikan masukan yang sifatnya melengkapi jika terdapat kekurangan 

dari bahan-bahan tersebut. Setelah melakukan perbaikan-perbaikan, supervisor 

meminta salinan RPP hasil revisi, yang selanjutnya akan digunakan sebagai 

bahan kontrol pada saat observasi pembelajaran. 

Untuk menghindari kemungkinan munculnya kekakuan dan ketegangan 

guru junior pada pelaksanaan observasi pembelajaran, maka diinformasikan pula 

tujuan observasi yang akan dilakukan. Observasi guru junior adalah salah satu 

tugas peserta diklat calon kepala sekolah pada kegiatan on the job learning dan 

tidak ada hubungannya dengan penilaian kinerja guru di sekolah. Observasi ini 

juga dapat membantu guru junior memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

proses dan hasil pembelajarannya. 
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2.   Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 

Pada tahap ini supervisor melakukan observasi langsung ke kelas X-

MIPA-1 tempat guru junior melangsungkan proses belajar mengajar sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati. Pelaksanaan observasi pembelajaran siklus 

pertama ini sebanyak 1 kali pertemuan (1 pertemuan= 245 menit). Supervisor 

melakukan pengamatan langsung pelaksanaan pembelajaran mulai dari kegiatan 

awal sampai pada kegiatan penutup. 

Obyek pengamatan adalah aktivitas guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Aktivitas guru dan peserta didik dicatat pada catatan kejadian dan 

mengisi instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran yang telah dipersiapkan. 

Catatan kejadian dijadikan sebagai bahan diskusi sekaligus bahan evaluasi pada 

saat kegiatan refleksi pembelajaran. Untuk memperoleh bukti pelaksanaan 

pembelajaran tersebut supervisor mendokumentasikannya dalam bentuk foto. 

Pada pembelajaran yang dilaksanakan hari Selasa, 10 Mei 2016 jam ke 

3-4 materi pokok yang dipelajari adalah : Alat Optik (Mata) 

Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam yang dibalas oleh peserta 

didik dengan salam pula. Dengan menggunakan model pembelajaran langsung, 

guru mengawali pembelajaran dengan menanyakan kesiapan peserta didik untuk 

belajar. Guru meminta peserta didik untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak ada 

hubungannya dengan pembelajaran fisika. Berikutnya guru menyampaikan 

cakupan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Kemudian guru membagi 

peserta didik yang berjumlah 31 orang menjadi 6 kelompok dengan cara 

berhitung secara berulang dari angka 1 sampai angka 6. Peserta didik 
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mengelompok sesuai dengan nomor yang diucapkan masing-masing. Setiap 

kelompok mengatur tata letak meja dan kursi sedemikan rupa sehingga nyaman 

untuk melakukan kegiatan diskusi. Masing-masing kelompok menerima LKS 

dan diminta melakukan diskusi untuk mengerjakan/menjawab tugas yang tertulis 

pada LKS.  

Selanjutnya, pada kegiatan inti peserta didik melaksanakan diskusi sesuai 

kelompoknya masing-masing dengan waktu selama 30 menit. Di sela-sela 

peserta didik berdiskusi, guru menghampiri kelompok satu demi satu untuk 

memantau perkembangan diskusi. Pada saat berlangsungnya diskusi ini terlihat 

peserta didik sibuk mengakses sumber belajar baik dari buku maupun 

handphone android yang dapat digunakan untuk mencari informasi. 

Setelah 30 menit berlalu, diskusi kelompok dihentikan. Kemudian 

masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi. Guru menayangkan 

gambar mata. Kemudian guru menunjuk salah satu kelompok, yaitu kelompok 3 

untuk menjelaskan bagian-bagian mata. Perwakilan kelompok 3 menuliskan 

jawaban di papan tulis. Kelompok yang lain mencermati jawaban kelompok 3. 

Setelah dirasa tidak ada kelompok lain yang menambah maupun menyanggah 

maka guru memberi penguatan terhadap jawaban yang telah ditulis di papan tulis 

oleh kelompok 3.  

Langkah berikutnya guru menyilakan kelompok lain untuk menjelaskan 

cacat mata. Giliran kelompok 4 yang menjelaskan tentang cacat mata. 

Disebutkan ada beberapa cacat mata yang disebabkan karena  kelainan lensa 

mata. Guru meng-cross-chek jawaban masing-masing kelompok dengan cara 
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menanyakan langsung pada kelompok tersebut. Ternyata jawaban dari 

kelompok-kelompok lain tidak berbeda. Berarti menunjukkan bahwa sumber 

belajar yang dipakai peserta didik adalah tepat walaupun berbeda bentuk. 

Kemudian guru melanjutkan pembelajaran secara faktual dan 

kontekstual, yaitu meminta peserta didik yang berkacamata minus untuk 

melepas kacamata dan melihat objek di sekitarnya. Ternyata ada perbedaan yang 

signifikan antara melihat dengan kacamata dan tanpa kacamata. Hal ini 

menunjukkan bahwa kacamata merupakan alat bantu penglihatan yang 

menerapkan konsep terbentuknya bayangan pada lensa. 

Langkah berikutnya guru menyuruh peserta didik mengerjakan soal-soal 

pada LKS dengan melihat contoh pembahasan soal yang sudah ada. Peserta 

didik mengerjakan soal-soal LKS secara mandiri. Guru menanyakan apakah ada 

yang merasa kesulitan. Ternyata tidak ada yang merasa kesulitan dengan soal-

soal yang dikerjakan. Setelah beberapa menit guru meminta kepada peseta didik 

yang sudah menyelesaikan soal untuk menuliskan jawaban di papan tulis. Secara 

bergiliran peserta didik menuliskan penyelesaian soal yang telah mereka 

kerjakan. Guru memberikan penegasan penyelesaian soal yang telah ditulis di 

papan tulis. 

Pada akhir kegiatan pembelajaran guru menutup pelajaran dengan 

meminta semua peserta didik mengumpulkan hasil pekerjaannya. Dalam 

menutup pembelajaran ini guru tidak membuat rangkuman, tidak memberikan 

umpan balik, dan tidak memberikan tugas baik individu maupun kelompok 
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sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran hari itu karena waktu 

pembelajaran sudah berakhir. 

3.   Monitoring Dan Evaluasi Pasca Pembelajaran Siklus 1 

Untuk penilaian pelaksanaan pembelajaran digunakan interval skor dan 

kriteria sebagai berikut. 

Tabel 11. Interval Skor dan Kriteria Observasi Kelas 

Interval Skor Rata-rata Kriteria 

1 < X < 1.5 Kurang 

1.5 < X < 2.5 Cukup 

2.5 < X < 3.5 Baik 

3.5 < X < 4 Baik Sekali 

 

Pada proses pembelajaran siklus yang pertama ini hasil analisis 

instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dapat disajikan 

sebagai berikut.  

Tabel 12. Capaian Skor Rata-rata Aspek yang Diamati pada Siklus 1 

Aspek yang Diamati 
Capaian 

Skor 
Rata-rata  

Kriteria  

Apersepsi dan Motivasi 2.40 Cukup 
Penyampaian Kompetensi dan Rencana 
Kegiatan 

2.50 Baik 

Penguasaan Materi Pelajaran  2.75 Baik 
Penerapan Strategi Pembelajaran yang 
Mendidik 

3.57 Baik Sekali 

Penerapan Pendekatan scientific 3.14 Baik 
Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam 
Pembelajaran 

2.80 Baik 

Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 3.00 Baik 
Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat 
dalam Pembelajaran 

4.00 Baik Sekali 

Penutup pembelajaran   1.00 Kurang 
Rata-rata 2.83 Baik 
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Dari tabel terlihat bahwa pada komponen kegiatan pendahuluan untuk 

aspek apersepsi dan motivasi memperoleh capaian skor 2.40 dengan kriteria 

cukup. Hal ini disebabkan ada dua sub aspek yang tidak dilakukan yaitu 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dan menjelaskan tujuan pembelajaran/kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

Sehingga 2 sub aspek tersebut masing-masing memperoleh skor 1 (kurang).  

Untuk aspek Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan (2.50), 

Penguasaan Materi Pelajaran (2.75), Penerapan Pendekatan scientific (3.14), 

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran (2.80), dan Pelibatan 

Peserta Didik dalam Pembelajaran (3.00) memperoleh kriteria baik. 

Sedangkan aspek Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik 

(3.57) dan Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran 

(4.00) memperoleh kriteria baik sekali. 

Aspek Penutup pembelajaran (1.00) memperoleh kriteria kurang, 

karena tidak ada satupun sub aspek terlaksana akibat dari selesainya waktu 

pembelajaran. 

 

4.   Refleksi Dan Tindak Lanjut Pasca Pembelajaran Siklus 1 

Untuk merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan, guru junior dan 

supervisor sepakat bertemu pada keesokan harinya, karena pada hari itu jadwal 

guru junior padat.. 

Pada tahap refleksi ini, supervisor memuji pembelajaran yang telah 

dilaksanakan guru junior. Kemampuan guru melaksanakan pembelajaran masuk 



42 
 

 

kategori baik. Melengkapi pujian sambil mengomentari sisi-sisi yang dianggap 

sudah bagus, misalnya guru menerapkan pembelajaran kontekstual dengan 

meminta peserta didik yang berkacamata minus untuk melepas kacamata dan 

membandingkan hasil penglihatan antara menggunakan kacamata dengan tanpa 

kacamata. 

Selanjutnya supervisor mulai menyinggung sisi-sisi yang dianggap masih 

kurang atau lemah dan perlu diperbaiki pada pelaksanaan pembelajaran 

berikutnya. Misalnya pada kegiatan pendahuluan, guru junior belum 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengkaitkan pengetahuan 

sebelumnya dan belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Sisi lemah lainnya 

adalah belum menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut. 

Pada kegiatan inti guru junior belum menunjukkan kemampuan 

mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan,  perkembangan 

iptek, dan kehidupan nyata dan belum menghasilkan pesan yang menarik. Guru 

junior masih perlu meningkatkan kemampuan penerapan pendekatan scientific 

dan pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. 

Pada kegiatan penutup pembelajaran guru junior belum melakukan 

refleksi dan/atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, belum 

melakukan refleksi dan/atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta 

didik, belum melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik 

individu maupun kelompok, dan belum menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dikarenakan waktu pembelajaran 
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telah selesai. Secara keseluruhan skor rata-rata yang diperoleh 2.80 dengan 

kriteria baik. 

Hasil analisis instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran dan catatan-

catatan kejadian pada pelaksanaan pembelajaran disampaikan kepada guru 

junior. Ternyata guru junior menyadari kelemahannya pada waktu pelakasanaan 

pembelajaran tersebut. 

Selanjutnya guru junior dipersilahkan berkomentar mengenai 

pelaksanaan pembelajarannya yang telah dilaksanakan. Adapun hasil komentar 

atas pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana kesan Saudara setelah menyajikan pelajaran ini? 

 

Jawab : Belum puas karena metode yang saya gunakan belum 
bisa membuat semua peserta didik aktif 

b. Apakah sudah sesuai dengan yang saudara rencanakan? 

 

Jawab : 80% sesuai. Ada beberapa yang belum tersampaikan 
terutama penyimpulan dari hasil pembelajaran. 

c. Hal-hal apa yang saudara rasakan telah memuaskan? 
Jawab : Anak aktif bertanya dan anak aktif berdiskusi walau ada 
beberapa yang belum. 

d. Hal-hal apa yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi? 
Jawab : Masih ada beberapa anak yang belum aktif dalam 
pembelajaran. Ketika diberi soal juga jawaban hanya mencontoh 
teman. 

e. 
Bagaimana perkiraan Saudara mengenai ketercapaian kompetensi 
siswa? 
Jawab : 50% - 60% siswa tuntas 

f. Apa yang menjadi kesulitan siswa? 
Jawab : Siswa masih belum bisa membedakan untuk pemakaian 
persamaan untuk myopi dan hipermetropi 

g. Apa yang menjadi kesulitan Saudara? 
Jawab : Memberi motivasi siswa yang malas. Saya masih lemah 
dalam menentukan metode pembelajaran untuk siswa yang tepat 

h. Bagaimanakah alternatif untuk mengatasi kesulitan itu? 
Jawab : Selalu mencoba berbagai metode 
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i. Marilah bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah mantap 
dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang 
baru saja Saudara lakukan dan pengamatan saya ! Apa yang 
saudara sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya 
? 
Jawab ; Dilakukan dengan objek nyata 

 

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk melakukan refleksi 

ternyata guru junior mengakui kekurangan dan kelemahannya dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kesadaran itu akan memudahkan 

untuk menentukan komponen-komponen pembelajaran yang perlu 

dipertahankan dan komponen-komponen yang perlu mendapat perhatian untuk 

diperbaiki dan ditingkatkan. 

Selanjutnya disepakati waktu pelaksanaan observasi pembelajaran yang 

kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016. Untuk materi pokok yang akan 

disajikan dipilih kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu Alat Optik 

(Mikroskop). Guru junior kembali mempersiapkan RPP, bahan ajar, alat peraga 

dan penilaian yang akan digunakan pada pertemuan kedua. Supervisor kemudian 

meminta RPP yang sudah final untuk digunakan sebagai bahan kontrol pada 

observasi pertemuan kedua. 

 

5.   Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 2 

Sesuai saran supervisor pada pembelajaran siklus kedua ini guru junior 

melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran kontekstual. 

Pendekatan Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching Learning) adalah 

mempraktikkan konsep belajar yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan 
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situasi dunia nyata peserta didik. Peserta didik secara bersama-sama membentuk 

suatu sistem yang memungkinkan mereka melihat makna di dalamnya. 

Materi pokok yang sajikan adalah Alat Optik Mikroskop. Pembelajaran 

kali ini bertempat di laboratorium biologi yang mempunyai alat peraga 

mikroskop. Memang sebelumnya supervisor menyarankan untuk menggunakan 

alat yang nyata (mikroskop), tidak hanya berupa gambar atau video saja supaya 

pembelajaran bisa lebih bermakna. Akhirnya disepakati pembelajaran 

dilaksanakan di laboratorium biologi dengan persetujuan kepala laboratorium 

IPA. 

Pada awal pertemuan guru memberikan salam. Kemudian menyebutkan 

tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan cakupan materi yang akan dipelajari kali 

ini.  Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa laptop, LCD projector 

dan layar LCD. Kemudian guru meminta peserta didik memperhatikan video 

tutorial tentang cara menggunakan mikroskop. Peserta  didik memperhatikan 

dengan seksama tayangan video. Namun sayang karena tidak menggunakan 

loudspeaker maka volumenya terdengar lirih. Walaupun demikian konsentrasi 

peserta didik tetap fokus pada pembelajaran. Tayangan video berikutnya tentang 

fungsi mikroskop. 

Setelah tayangan video berakhir, guru membentuk kelompok dengan cara 

masing-masing peserta didik secara berurutan menghitung dari nomor dari 1 

sampai 6. Peserta didik yang nomornya sama berarti ada dalam satu kelompok. 

Masing-masing kelompok diminta mengambil sebuah mikroskop yang telah 

disediakan di meja demonstrasi. Setelah semua kelompok menghadapi 
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mikroskop di meja masing-masing, guru membagikan LKS. Guru meminta 

masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugas dalam LKS. Guru 

memotivasi peserta didik dengan mengarahkan masing-masing kelompok untuk 

mengamati bagian-bagian mikroskop dan kegunaannya. Peserta didik melakukan 

sharing dengan teman satu kelompok untuk mengenali bagian-bagian 

mikroskop. 

Guru memberikan penegasan tentang perbesaran bayangan dan sifat 

bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop. Untuk membuktikannya guru 

memberikan kertas kecil yang bertulisan untuk diamati oleh masing-masing 

kelompok dan dicatat hasilnya. Saat diamati tulisan pada kertas tersebut lebih 

besar dari aslinya dan hurufnya terbalik seperti bayangan pada cermin datar. 

Guru melakukan penilaian hasil dengan cara perwakilan masing-masing 

kelompok untuk menyebutkan bagian-bagian mikroskop dan menyebutkan sifat-

sifat bayang yang dibentuk oleh mikroskop (maya, terbalik, diperbesar). 

Kemudian ditayangkan video tutorial pembentukan bayangan oleh 

mikroskop beserta perhitungannya. Peserta didik memperhatikan tayangan video 

dan mencatat hal-hal penting yang berupa rumus perbesaran bayangan benda 

oleh mikroskop. Setelah tayangan video berakhir guru menyajikan contoh soal 

untuk dikerjakan secara berdiskusi dengan teman satu kelompok.  

Ketika waktu pembelajaran telah habis, guru memberikan  resume hasil 

pembelajaran hari ini. Kemudian contoh soal yang belum dikerjakan 

diselesaikan sebagai tugas di rumah. Guru menutup pelajaran dengan mengucap 

salam. 



47 
 

 

 

6.   Monitoring dan Evaluasi Pasca Pembelajaran Siklus 2 

Seperti dalam analisis pembelajaran siklus pertama, maka penilaian 

pelaksanaan pembelajaran digunakan interval skor dan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 13. Interval Skor dan Kriteria Observasi Kelas 

Interval Skor Rata-rata Kriteria 

1 < X < 1.5 Kurang 

1.5 < X < 2.5 Cukup 

2.5 < X < 3.5 Baik 

3.5 < X < 4 Baik Sekali 

 

Pada proses pembelajaran siklus yang kedua ini hasil analisis instrumen 

penilaian pelaksanaan pembelajaran dapat disajikan sebagai berikut.  

Tabel 14. Capaian Skor Rata-rata Aspek yang Diamati pada Siklus2 

Aspek yang Diamati 
Capaian 

Skor Rata-
rata  

Kriteria  

Apersepsi dan Motivasi 3.40 Baik 
Penyampaian Kompetensi dan Rencana 
Kegiatan 

4.00 Baik Sekali 

Penguasaan Materi Pelajaran  4.00 Baik Sekali 
Penerapan Strategi Pembelajaran yang 
Mendidik 

4.00 Baik Sekali 

Penerapan Pendekatan scientific 4.00 Baik Sekali 
Pemanfaatan Sumber Belajar/Media 
dalam Pembelajaran 

4.00 Baik Sekali 

Pelibatan Peserta Didik dalam 
Pembelajaran 

3.20 Baik 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan 
Tepat dalam Pembelajaran 

4.00 Baik Sekali 

Penutup pembelajaran   2.50 Baik 
Rata-rata 3.68 Baik Sekali 

 

Dari tabel terlihat bahwa pada komponen kegiatan pendahuluan untuk 

aspek apersepsi dan motivasi memperoleh capaian skor 3,40 dengan kriteria 
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baik. Sub aspek yang tidak dilakukan pada siklus pertama yaitu menjelaskan 

tujuan pembelajaran/kompetensi dasar yang ingin dicapai, dilaksanakan pada 

siklus kedua ini, dan memperoleh skor 4 ( baik sekali ). Sedangkanb sub aspek 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

masih belum dilakukan, sehingga masih memperoleh skor 1 ( kurang ) 

Untuk aspek Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan (4.00), 

Penguasaan Materi Pelajaran (4.00), Penerapan Pendekatan scientific (4.00), 

dan Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran (4.00) 

memperoleh kriteria baik sekali. Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

(3.20) memperoleh kriteria baik. 

Sedangkan aspek Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik 

(4.00) dan Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran 

(4.00) memperoleh kriteria baik sekali. 

Aspek Penutup pembelajaran (2.50) memperoleh kriteria baik. Pada sesi 

penutupan guru junior telah melakukan sub aspek melakukan refleksi dan/atau 

membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik individu maupun kelompok. Tiga sub aspek itu 

memperoleh skor 4 dengan kriteria baik sekali. Namun untuk sub aspek 

menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

belum dilaksanakan, sehingga hanya memperoleh skor 1 kriteria kurang. Secara 

keseluruhan skor rata-rata yang diperoleh 3.68 dengan kriteria baik sekali. 
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7.   Refleksi dan Tindak Lanjut Pasca Pembelajaran Siklus 2 

Pasca obesrvasi siklus yang kedua ini, guru junior dan supervisor 

bertemu untuk melakukan refleksi dan tindak lanjut. Pada refleksi siklus kedua 

ini supervisor kembali memuji pembelajaran yang telah dilaksanakan guru 

junior. Kemampuan guru melaksanakan pembelajaran mengalami peningkatan. 

Pada siklus pertama yang mendapat skor 2.83 masuk kategori baik meningkat 

menjadi 3.68 masuk kriteria baik sekali.  

Selanjutnya supervisor memberi masukan untuk aspek yang masih 

kurang atau lemah dan perlu diperbaiki pada pelaksanaan pembelajaran 

berikutnya. Pada kegiatan pendahuluan, kembali guru junior belum mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengkaitkan pengetahuan sebelumnya. Sedangkan 

untuk aspek-aspek yang lain sudah termasuk kriteria baik sekali. 

Pada kegiatan inti guru junior telah menunjukkan kemampuannya 

mengelola pembelajaran dengan kategori baik sekali, karena semua aspek yang 

diamati dapat dilakukan. 

Pada kegiatan penutup pembelajaran guru junior sudah melakukan 

refleksi dan/atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, 

melakukan refleksi dan/atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta 

didik, melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik individu 

maupun kelompok. Namun pengelolaan waktu penyampaiannya kurang tepat 

sehingga masing-masing aspek memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. 
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Sedangkan aspek yang belum dilakukan adalah menginformasikan 

rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Sehingga aspek 

tersebut hanya mendapat skor 1 dengan kriteria kurang. 

Hasil analisis instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran dan catatan-

catatan kejadian pada pelaksanaan pembelajaran disampaikan kepada guru 

junior. Seperti refleksi pada observasi siklus pertama, guru junior dipersilahkan 

berkomentar mengenai pelaksanaan pembelajarannya yang telah dilaksanakan. 

Adapun hasil komentar atas pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana kesan Saudara setelah menyajikan pelajaran ini? 

 Jawab : Puas, karena anak-anak jadi lebih paham. 

b. Apakah sudah sesuai dengan yang saudara rencanakan? 

 Jawab : Ya 

c. Hal-hal apa yang saudara rasakan telah memuaskan? 

 Jawab : Karena dengan metode CTL (Contextual Teaching and 
Learning), apa yang menjadi tujuan pembelajaran telah tercapai. 
Diindikasikan dengan tes tanya jawab ternyata rata-rata peserta 
didik bisa menjawab pertanyaan. 

d. Hal-hal apa yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi? 

 Jawab : Ada beberapa media dan alat yang digunakan secara teknis 
kurang mendukung, seperti pencahayaan matahari yang masuk 
ruangan terlalu terang, tidak menggunakan loudspeaker sehingga 
peserta didik harus fokus mendengarkan video tutorial yang 
ditayangkan. 

e. Bagaimana perkiraan Saudara mengenai ketercapaian kompetensi 
siswa? 

 Jawab : Peserta didik tuntas 100%. 

f. Apa yang menjadi kesulitan siswa? 

 Jawab : Mengamati objek dengan pilihan perbesaran yang terlalu 
besar, sehingga bayangan yang dibentuk lensa mikroskop kabur. 

g. Apa yang menjadi kesulitan Saudara? 

 Jawab : Menjelaskan proses pembentukan bayangan 

h. Bagaimanakah alternatif untuk mengatasi kesulitan itu? 

 Jawab : Menggunakan sumber belajar video tutorial proses 
pembentukan bayangan. 

i. Menurut Saudara apakah ada perbedaan pembelajaran antara siklus 1 
dan siklus 2? 
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 Jawab : Lebih bisa melihat peserta didik mudah memahami materi 
pembelajaran pada siklus 2, karena siklus 1 hanya menggunakan 
media gambar. 

j. Apa yang akan Saudara lakukan untuk pembelajaran-pembelajaran 
selanjutnya? 

 Jawab : Perlu menggunakan model-model pembelajaran yang lain 
yang lebih efektif dan peserta didik lebih mudah memahami materi 
pembelajaran. 

k. Apa saran Saudara untuk meningkatkan proses pembelajaran di 
sekolah ini? 

 Jawab : Perlu diadakan pelatihan terbimbing untuk guru-guru dalam 
menerapkan model-model pembelajaran. 

 

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk melakukan refleksi 

berupa pembandingan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam siklus 

pertama dengan siklus kedua, ternyata guru mengakui pentingnya menggunakan 

model/metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta 

didik.  

Dapat diambil simpulan bahwa pembelajaran akan mencapai hasil yang 

maksimal jika dilakukan proses yang benar dalam pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan observasi yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat dikemukakan beberapa simpulan berikut. 

 Supervisi akademik dapat meningkatkan mutu proses dan hasil 

pembelajaran. 

 Untuk melaksanakan supevisi akademik perlu direncanakan dengan matang 

sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sedangkan saran-saran yang perlu disampaikan adalah : 

 Supervisi akademik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. 
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 Pelaksanaaan supevisi akademik perlu direncanakan dengan matang agar 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Selanjutnya hasil supervisi akademik guru junior ini didesiminasikan dalam 

rapat dinas guru karyawan pada tanggal 19 Mei 2016 di Ruang Aula MAN 

Sabdodadi Bantul. 

 

C.  Penyusunan Perangkat Pembelajaran 

 Pada tahun pelajaran 2016/2017 ini MAN Sabdodadi Bantul telah 

menerapkan kurikulum 2013 memasuki tahun kedua. Oleh karena itu 

pemberlakuan kurikulum di MAN Sabdodadi Bantul ada 2 macam. Untuk kelas 

XII masih menggunakan kurikulum 2006 untuk mata pelajaran umum dan 

kurikulum 2013 untuk mata pelajaran keagamaan. Sedangkan untuk kelas X dan 

XI, baik mapel umum maupun mapel keagamaan semua menggunakan 

kurikulum 2013. Penulis kebetulan mengajar mata pelajaran fisika kelas XII, 

sehingga kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2006. 

1.  Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran 

Satuan Pendidikan   : MAN Sabdodadi Bantul 

Kelas/Semester    : XII / 1 

Program       : IPA 

Mata Pelajaran    : FISIKA  

Materi Pokok     : Gejala dan Ciri-ciri Gelombang 

Jumlah Pertemuan   : 6 x pertemuan 

 

Standar Kompetensi : 

1.Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan 

masalah 



53 
 

 

 

Kompetensi Dasar : 

1.1.Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang secara umum 

 

Indikator : 

o Mendeskripsikan pemantulan gelombang,pembiasan gelombang,difraksi 

gelombang,interferensi gelombang,polarisasi gelombang 

o Melukiskan pola gelombang transversal dan longitudinal 

o Mengidentifikasi besaran-besaran gelombang secara matematis 

o Memformulasikan deskripsi gelombang secara matematis   

o Melukis pola gelombang stasioner 

 

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan dapat: 

o mendeskripsikan pemantulan gelombang,pembiasan gelombang,difraksi 

gelombang,interferensi gelombang,polarisasi gelombang 

o melukiskan pola gelombang transversal dan longitudinal 

o mengidentifikasi besaran-besaran gelombang secara matematis 

o memformulasikan deskripsi gelombang secara matematis  

o melukis pola gelombang stasioner  

 

Karakter peserta didik yang diharapkan  :   

Jujur, Toleransi, Mandiri, Demokratis,  Komunikatif, Tanggung Jawab 

 

Materi Pembelajaran :  

1. Jenis Gelombang dan Sifat-sifatnya 

2. Sifat-sifat Gelombang 

3. Persamaan Gelombang Berjalan 

4. Percobaan Melde 

 

Alokasi Waktu  : 12 x 45 menit  
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Metode Pembelajaran : Diskusi, demonstrasi, studi pustaka 

Langkah Pembelajaran : 

Pertemuan 1  

Kegiatan awal 

Guru mengucapkan salam pembuka dan menanyakan kondisi peserta 

didik 

Guru menceritakan peristiwa alam yang berkaitan dengan materi 

Guru mengajak peserta didik untuk fokus pada materi pokok 

Guru membentuk kelompok dengan cara menghitung dari 1 sampai 6 

secara berulang. Peserta didik yang nomornya sama berkumpul 

menjadi satu kelompok. 

 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Guru mengarahkan masing-masing kelompok menginvetaris 

peristiwa-peristiwa gelombang dalam kehidupan sehari-hari; 

Masing-masing kelompok mendiskusikannya. 

Elaborasi 

Guru bersama peserta didik mendiskusikan tentang sifat-sifat 

gelombang dengan bantuan gambar animasi dari tayangan video dan 

pustaka.  

Konfirmasi 

Peserta didik membuat kesimpulan sifat-sifat gelombang berdasarkan 

studi pustaka. 

Guru menanyakan hasil diskusi masing-masing kelompok 

60 

menit 

Kegiatan penutup 

Guru memberikan penegasan tentang sifat-sifat gelombang. 

Guru memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok 

untuk merekam gelombang air yang terjadi di sekitar tempat tinggal 

15 

menit 
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masing-masing. 

Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

menginformasikan bahwa kegiatan pembelajaran berikutnya 

dilakukan di laboratorium fisika. 

Pertemuan 2  

Kegiatan awal 

Semua peserta didik sudah berada di laboratorium fisika. 

Guru mengucapkan salam pembuka dan menanyakan kondisi peserta 

didik. 

Guru menanyakan tugas dari masing-masing kelompok untuk 

menunjukkan rekaman gelombang air. 

Guru memberikan apersepsi tentang gelombang air. 

Guru memotivasi peserta didik dengan penjelasan awal tentang 

konsep gelombang. Kemudian peserta didik mengelompok sesuai 

dengan kelompok masing-masing. 

Guru memberikan LKS 01 tentang percobaan Gelombang Air. 

 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Masing-masing kelompok mempelajari LKS 01 ddan menentukan 

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam percobaan. 

Elaborasi 

Secara berkelompok peserta didik melakukan percobaan dengan 

langkah kerja sesuai LKS 01 (tangki riak) 

Konfirmasi 

Guru memberikan pengarahan kepada peserta didik dalam menyusun 

laporan. 

Peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk menyusun laporan  

60 

menit 

Kegiatan penutup 

Guru dan peserta didik menyimpulkan sifat-sifat gelombang air 

15 

menit 
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berdasakan hasil percobaan 

Guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk 

mempersiapkan presentasi hasil percobaan 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucap salam 

Pertemuan 3  

Kegiatan awal 

Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam 

Guru menanyakan kondisi peserta didik 

Guru menanyakan tugas dari hasil percobaan yang telah dilakukan 

sebelumnya 

Guru memotivasi peserta didik untuk mepresentasikan hasil 

percobaan 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Masing-masing kelompok mempresentaskan hasil percoabaan tangki 

riak. Sementara kelompok yang lain memepersiapkan pertanyaan 

Elaborasi 

Berdasarkan hasil presentasi guru membimbing peserta didik untuk 

menuliskan sifat-sifat gelombang atau peristiwa yang dialami 

gelombang dalam buku masing-masing 

Konfirmasi 

Peserta didik melakukan diskusi dengan panduan guru untuk 

menyamakan persepsi tentang sifat-sifat gelombang atau peristiwa 

yang dialami gelombang 

60 

menit 

Kegiatan penutup 

Pada akhir diskusi peserta didik membuat kesimpulan sehubungan 

dengan peristiwa-peristiwa yang dialami gelombang 

Guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk 

mempelajari pola-pola gelombang 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam 

15 

menit 
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Pertemuan 4  

Kegiatan awal 

Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam 

Guru menanyakan kondisi peserta didik 

Guru menanyakan tugas yang diberikan pada hari sebelumnya 

Guru memotivasi peserta didik dengan menunjukkan gambar pola 

gelombang  

15 

menit 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Guru menunjuk peserta didik secara acak untuk menunjukkan 

bagian-bagian gelombang pada gambar pola gelombang 

Kembali guru menunjuk peserta didik secara acak untuk 

menyebutkan besaran-besaran gelombang dengan bantuan pustaka 

Elaborasi 

Peserta didik untuk menuliskan hubungan besaran-besaran 

gelombang dalam sebuah persamaan matematis simpangan 

gelombang, kecepatan gelombang, percepatan getaran gelombang, 

dan energi gelombang  

Konfirmasi 

Peserta didik melakukan diskusi dengan panduan guru untuk 

menyamakan persepsi tentang persamaan-persamaan gelombang 

yang telah diperoleh dengan memberikan tanggapan, sanggahan, 

masukan, ataupun penguatan. 

60 

menit 

Kegiatan penutup 

Di akhir diskusi peserta didik membuat resume dan membuat 

kesimpulan sehubungan dengan persamaan-persamaan gelombang 

Guru memberikan penugasan tentang gelombang stasioner 

Guru menutuppembelajaran dengan mengucapkan salam 

15 

menit 

Pertemuan 5  

Kegiatan awal : 15 
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Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam 

Guru menanyakan kondisi peserta didik 

Guru menanyakan tugas yang diberikan pada hari sebelumnya 

Guru memotivasi peserta didik dengan penjelasan awal tentang 

gelombang stasioner.  

menit 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok 

peserta didik mempersiapkan alat tulis  

Guru membagikan LKS 02 (Percobaan Melde) kepada masing-

masing kelompok 

Peserta didik secara berkelompok mempelajari karakteristik 

gelombang stasioner melalui pustaka 

Elaborasi 

Setiap kelompok mempelajari percobaan sesuai LKS 02 (percobaan 

Melde) 

Setiap kelompok melakukan percobaan sesuai LKS 02 (percobaan 

Melde) 

Peserta didik mencatat data hasil percobaan 

Konfirmasi 

Peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk menyusun laporan 

sementara. 

60 

menit 

Kegiatan penutup 

Guru memberikan pengarahan kepada peserta didik dalam menyusun 

laporan resmi. 

Guru memberi tugas kepada masing-masing kelompok untuk 

mempersiapkan presentasi hasil percoabaan pada pertemuan 

berikutnya 

Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam 

15 

menit 

Pertemuan 6  
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Kegiatan awal : 

Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam 

Guru menanyakan kondisi peserta didik 

Guru menanyakan tugas yang diberikan pada hari sebelumnya 

Guru memotivasi peserta didik dengan mengingatkan laporan 

percobaan Melde 

 

15 

menit 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

Tiap kelompok peserta didik mempersiapkan diri untuk presentasi 

hasil  

Setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil hasil 

percobaan 

Elaborasi 

Kelompok lain mengajukan pertanyaan untuk mencari hubungan 

antara fakta empiris dengan teori 

Konfirmasi 

Guru memberikan contoh penyelesaian soal persamaan gelombang 

60 

menit 

Kegiatan penutup 

Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang 

perumusan yang berlaku pada gelombang 

Guru memberikan tugas soal-soal persamaan gelombang 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam 

15 

menit 

 

Penilaian  : 

Teknik     : Tes 

Bentuk    : Tertulis 

 
 
 
 
 



60 
 

 

Sumber Belajar : 

Guru: 

1) Halliday & Resnick, 1990, Fisika Jilid 1, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Erlangga, (609 -641) 

2) Bambang Ruwanto. 2007, Asas-asas Fisika 3A, Jakarta: Yudhistira. (1 – 65) 

3) Purwoko,dkk, 2007, Fisika 3, Jakarta: Yudhistira. (1 – 29) 

4) Buku Sekolah Elektronik 

Peserta didik: 

Bambang Ruwanto. 2007, Asas-asas Fisika 3A, Jakarta:Yudhistira. (1–65) 

Media    : papan tulis, laptop, LCD projector 

Alat / Bahan : LKS, bahan presentasi, tangki riak, percobaan melde 

 

Mengetahui                 Bantul,18 Juli 2016  

Kepala MAN Sabdodadi            Guru Mapel Fisika 

 

 

Abdul Ghofur, S.Ag., M.Pd.            Drs. Sudarwanto, M.Pd 

NIP. 196711211996031001           NIP.196611051995121001 
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TANGKI RIAK 

 

Percobaan  : Gelombang Air 

 

Tujuan   : 

Menyelidiki sifat-sifat gelombang (pemantulan, pembiasan, difraksi dan 

interferensi) 

 

Dasar Teori  :  

Gelombang Air 

Gelombang permukaan atau riak di atas air, yang disebabkan oleh batu kecil 

yang dijatuhkan kedalam sebuah kolam yang tenang adalah berdimensi dua. 

Sebagai gelombang mekanik, gelombang air juga memiliki sifat–sifat 

gelombang seperti pemantulan, pembiasan, difraksi dan interferensi. 

 

Alat dan Bahan  : Tangki riak 1 set, air secukupnya. 

Langkah Kerja  :  

1. Siapkan tangki riak dengan skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tangki Riak 

LKS 01 
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2. Nyalakan lampu dan penggetar, amati bentuk gelombang permukaan air yang 

dihasilkan dari pantulan cermin datar. Seperti apakah bentuk riak 

gelombangnya? 

3. Berikan penghalang lurus, kemudian hidupkan kembali penggetar. Amati 

bentuk riak yang terjadi. Bagaimanakan bentuknya. Lukislah sketsa hasil 

pengamatan  yang didapat! 

4. Gantilah sumber getar berbentuk lurus. Hidupkan kembali 

pengetar,kemudian amati bentuk gelombang permukaan air! 

5. Letakan kaca tebal pada salah satu sisi bagian alas tangki riak sehingga ada 

bagian air yang lebih dangkal. Hidupkan pengetar lurus dan amati bentuk 

gelombang permukaan air. Lukislah sketsa hasil pengamatan! 

6. Gunakan dua sumber getar berupa titik, kemudian amati bentuk riak 

gelombang yang terjadi! Lukislah sketsa hasil pengamatan! 

7. Gunakan kembali sumber getar lurus. Letakkan penghalang bercelah satu. 

Amati bentuk riak gelombang yang terjadi! 

8. Ulangi kegiatan langkah 7. Gunakan penghalang bercelah dua. Amati riak 

gelombang permukaan air yang terjadi! 

9. Dari setiap data hasil pengamatan susunlah berdasarkan gejala gelombang 

yang teramati diantaranya: gejala pemantulan, pembiasan, interferensi dan 

difraksi! 

10. Pola kecenderungan apa yang dapat ditafsirkan pada tiap gejala tersebut 

berdasarkan pengamatan riak gelombang permukaan! 

11. Berikan komentar atas tafsiran yang sudah dibuat 

12. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, rumuskan kesimpulan pada tiap 

gejala gelombang! 

Hasil Pengamatan : 

 

Gambar 1    Gambar 2     Gambar 3    Gambar 4  dst. 
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Analisis Data : 

Dari data yang kamu peroleh berilah komentar sesuai dengan teori sifat-sifat 

gelombang. 

 

Kesimpulan  : 

Simpulkan analisis data sesuai dengan tujuan percobaan. 

 

 

 

 

 

PERCOBAAN MELDE 

Percobaan  : Melde 

Tujuan   : Mengetahui pola gelombang transversal stasioner pada dawai 

     Mengetahui cepat rambat gelombang transversal stasioner pada dawai 

Dasar Teori :  

Gelombang Stasioner 

 Gelombang stasioner terbentuk dari hasil interferensi atau perpaduan dua buah 

gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arah 

rambatnya berlawanan. Pada gelombang ini tidak semua titik yang dilalui oleh 

gelombang mempunyai amplitudo yang sama. Ada titik-titik yang bergetar 

dengan amplitudo maksimum, disebut perut dan ada titik-titik yang bergetar 

dengan amplitudo nol, disebut simpul. Dengan perkataan lain, amplitudo 

gelombang stasioner tidak konstan. Gelombang stasioner disebut juga sebagai 

gelombang diam, gelombang berdiri, atau gelombang tegak. 

 Melde melakukan percobaan untuk menentukan cepat rambat gelombang 

transversal dalam dawai. Generator frekuensi membangkitkan getaran dengan 

frekuensitetap sehingga pada dawai timbul gelombang transversal stasioner.  

LKS 02 
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 Berdasarkan percobaan Melde, cepat rambat gelombang transversal pada 

dawai memilki persamaan berikut. 

 

 

 

Alat dan Bahan  : generator frekuensi, osilator mekanik, dawai, katron, 

beban 

Langkah Kerja  :  

1. Sediakan alat sonometer seperti tampak pada gambar! (generator frekuensi, 

osilator mekanik, dawai, katrol, beban tabung) 

2. Ukur panjang dawai ( l ). dan massa dawai ( m )Catatlah ! 

3. Atur beban dari yang terkecil ( mb ). Catat massa beban! 

4. Hidupkan saklar generator frekuensi dan atur frekuensi sehingga diperoleh 

pola gelombang stasioner!  

5. Ulangi langkah 1 sd. 4 untuk jenis dawai yang berbeda! 

6. Masukkan data yang diperoleh pada tabulasi berikut. 

Tabulasi data 

Jenis dawai Panjang dawa i( l ). Massa dawai ( m ) Massa beban ( mb ). Frekuensi ( Hz ) 

1     

2     

3     

dst.     

 

v = 


F
 = 

m

F .
 

v = cepat rambat gelombang (m/s) 
F = gaya tegangan pada dawai (N) 
  = panjang dawai (m) 
m = massa dawai (kg) 
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2. Bahan Ajar 

GELOMBANG 

 

1. Jenis Gelombang dan Sifat-sifatnya 

Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui 

medium/perantara. Medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas, 

misalnya tali, slinki, air, dan udara. Dalam perambatannya, gelombang 

membawa energi. Energi gelombang air laut sangat terasa bila kita berdiri di tepi 

pantai, berupa dorongan gelombang pada kaki kita. 

Gelombang dapat dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat fisisnya, yaitu : 

 

1.1. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, 

yakni gelombang longitudinal dan gelombang transversal. 

a. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit 

dengan arah rambatannya,misalnya gelombang bunyi. 

b. Gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus 

dengan arah rambatannya, misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. 

  

Gambar 1.1 Pola gelombang longitudinal dan transversal 

 

1.2. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, 

yakni gelombang berjalan dan gelombang diam/berdiri. 

a. Gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap 

titik yang dilalui gelombang, misalnya gelombang pada tali. 
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b. Gelombang diam/berdiri, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah, 

misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. 

 

1.3. Berdasarkan zat perantara atau medium rambatannya, gelombang 

dibedakan menjadi dua, yakni gelombang mekanik dan gelombang 

elektromagnetik. 

a. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya 

memerlukan medium, misalnya gelombang air, gelombang pada tali, dan 

gelombang bunyi. 

b. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dalam perambatannya 

tanpa memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya. 

 

2. Sifat-sifat Gelombang 

Pada prinsipnya gelombang adalah rambatan dari energi getaran. Semua 

gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik mempunyai sifat-sifat 

yang sama yaitu dapat dipantulkan (refleksi), dapat dibiaskan (refraksi), dapat 

saling berinterferensi (memadukan), dan mengalami difraksi (pelenturan), 

dispersi, dan polarisasi. 

Untuk mempelajari sifat pada gelombang dapat dilakukan kegiatan percobaan 

mengamati gelombang yang terjadi di permukaan air dengan menggunakan 

tangki riak atau tangki gelombang (ripple tank). Pada dasarnya tangki riak 

terdiri atas tangki air yang dasarnya terbuat dari kaca, motor listrik sebagai 

sumber getar yang diletakkan di atas papan penggetar dan akan menggetarkan 

papan penggetar yang berupa plat/keping untuk pembangkit gelombang lurus 

dan pembangkit berbentuk bola kecil untuk membangkitkan gelombang 

lingkaran. Sebuah lampu diletakkan di atas tangki riak untuk menyinari 

permukaan logam. Di bawah tangki riak diletakkan kertas putih untuk 

mengamati bentuk gelombang pada permukaan air. Puncak dan dasar gelombang 

akan terlihat pada kertas putih (layar) berupa garis gelap dan terang. 
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Gambar 1.2 Tangki riak 

2.1. Pemantulan Gelombang 

Untuk mengamati pemantulan gelombang dapat dilakukan dengan menempatkan 

balok kaca atau logam pada tangki riak sebagai penghalang gelombang yang 

mempunyai muka gelombang lurus. Sinar gelombang tersebut akan dipantulkan 

pada saat mengenai dinding penghalang tersebut. Dalam pemantulan gelombang 

tersebut berlaku hukum pemantulan gelombang yaitu : 

a) sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang, dan 

b) gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu 

bidang datar. 

 

Gambar 1.3 Pemantulan gelombang 

 

2.2. Pembiasan Gelombang 

Untuk mempelajari pembiasan gelombang dapat dilakukan dengan 

menempatkan balok kaca/logam pada tangki riak yang seluruhnya berada di 

dalam air, sehingga akan membedakan kedalaman permukaan air dalam tangki 

riak. Hal ini untuk menggambarkan adanya dua medium rambatan gelombang, 
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permukaan dalam menggambarkan medium yang rapat dan permukaan air yang 

dangkal menggambarkan medium yang kurang rapat.  

 

Gambar 1.4 Pembiasan gelombang 

 

Sinar gelombang yang melewati bidang batas antara kedalaman air terlihat 

dibelokkan/dibiaskan di mana front gelombangnya menjadi lebih rapat. Hal ini 

menunjukkan adanya perubahan panjang gelombang, akan tetapi frekuensinya 

tetap yaitu sama dengan frekuensi sumber getarnya. Dalam pembiasan 

gelombang berlaku hukum pembiasan yang menyatakan : Perbandingan sinus 

sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap. 

 

Secara umum sering dituliskan : 

 

dengan : 

i = sudut datang gelombang (derajat atau radian) 

r = sudut bias gelombang (derajat atau radian) 

λ1 = panjang gelombang pada medium 1 (m) 

λ2 = panjang gelombang pada medium 2 (m) 

v1 = cepat rambat gelombang pada medium 1 (m/s) 

v2 = cepat rambat gelombang pada medium 2 (m/s) 

n1 = indeks bias medium 1 
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n2 = indeks bias medium 2 

n2.1 = indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1 

 

2.3. Interferensi Gelombang 

Untuk menunjukkan gejala interferensi gelombang dapat dipergunakan dua 

sumber getar berbentuk bola atau sumber getar berupa keping/plat yang diberi 

dua lubang/celah di mana celah tersebut dapat dianggap sebagai sumber getaran 

(gelombang). Untuk mengamati gejala interferensi gelombang agar teramati 

dengan jelas, maka kedua gelombang yang berinterferensi tersebut harus 

merupakan dua gelombang yang koheren. Dua gelombang disebut koheren 

apabila kedua gelombang tersebut memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama 

serta memiliki selisih fase yang tetap/konstan. Ada dua sifat hasil interferensi 

gelombang, yaitu interferensi bersifat konstruktif dan destruktif. Interferensi 

bersifat konstruktif artinya saling memperkuat, yaitu saat kedua gelombang 

bertemu (berinterferensi) memiliki fase yang sama. Sedang interferensi bersifat 

destruktif atau saling melemahkan jika kedua gelombang bertemu dalam fase 

yang berlawanan. Gambar 1.5 menunjukkan pola interferensi yang ditunjukkan 

tangki riak, di mana garis tebal/tidak terputus adalah hasil interferensi yang 

bersifat konstruktif, sedangkan garis putus-putus menunjukkan interferensi yang 

bersifat destruktif. 

 

Gambar 1.5 Pola interferensi gelombang 
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2.4. Difraksi Gelombang 

Untuk menunjukkan adanya difraksi gelombang dapat dilakukan dengan 

meletakkan penghalang pada tangki riak dengan penghalang yang mempunyai 

celah, yang lebar celahnya dapat diatur. Difraksi gelombang adalah peristiwa 

pembelokan/penyebaran (lenturan) gelombang jika gelombang tersebut melalui 

celah. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila lebar celah semakin 

sempit. Dengan sifat inilah ruangan dalam rumah kita menjadi terang pada siang 

hari dikarenakan ada lubang kecil pada genting. Serta suara alunan musik dari 

tape recorder dapat sampai ke ruangan lain, meskipun kamar tempat tape 

tersebut pintunya tertutup rapat. 

 

Gambar 1.6 Difraksi gelombang (a) penghalang dengan celah lebar, (b) 

penghalang dengan celah sempit 

 

2.5. Dispersi 

Dispersi adalah peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran 

beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena 

pembiasan. Dispersi terjadi akibat perbedaan deviasi untuk setiap panjang 

gelombang, yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan masing-masing 

gelombang pada saat melewati medium pembias. Apabila sinar cahaya putih 

jatuh pada salah satu sisi prisma, cahaya putih tersebut akan terurai menjadi 

komponen-komponennya dan spektrum lengkap cahaya tampak akan terlihat. 

 

2.6. Polarisasi 

Polarisasi merupakan proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu 

gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Polarisasi hanya terjadi pada 

gelombang transversal saja dan tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal. 
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Suatu gelombang transversal mempunyai arah rambat yang tegak lurus dengan 

bidang rambatnya. Apabila suatu gelombang memiliki sifat bahwa gerak 

medium dalam bidang tegak lurus arah rambat pada suatu garis lurus, dikatakan 

bahwa gelombang ini terpolarisasi linear. Sebuah gelombang tali mengalami 

polarisasi setelah dilewatkan pada celah yang sempit. Arah bidang getar 

gelombang tali terpolarisasi adalah searah dengan celah. 

 

3. Persamaan Gelombang Berjalan 

 

Gambar 1.7 Gelombang berjalan pada tali  

Seutas tali AB yang kita bentangkan mendatar (Gambar 1.7). Ujung B diikatkan 

pada tiang, sedangkan ujung A kita pegang. Apabila ujung A kita getarkan naik 

turun terus menerus, maka pada tali tersebut akan terjadi rambatan gelombang 

dari ujung A ke ujung B. Misalkan amplitudo getarannya A dan gelombang 

merambat dengan kecepatan v dan periode getarannya T. Misalkan titik P 

terletak pada tali AB berjarak x dari ujung A dan apabila titik A telah bergetar 

selama t sekon, maka titik P telah bergetar selama )(
v

x
tt p  , di mana 

v

x
 

adalah waktu yang diperlukan gelombang merambat dari A ke P. 

Persamaan simpangan titik P pada saat itu dapat dinyatakan sebagai berikut : 
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Jika k


2
, di mana k didefinisikan sebagai bilangan gelombang maka 

persamaan simpangan dapat dituliskan menjadi :  

 

Persamaan tersebut yang disebut sebagai persamaan gelombang berjalan yang 

secara umum dapat dituliskan : 

 

Dalam persamaan di atas dipakai nilai negatif (-) jika gelombang berasal dari 

sebelah kiri titik P atau gelombang merambat ke kanan dan dipakai positif (+) 

jika gelombang berasal dari sebelah kanan titik P atau gelombang merambat ke 

kiri. 

 

3.1. Sudut Fase, Fase, dan Beda Fase pada Gelombang 

Seperti halnya pada getaran, pada gelombang pun dikenal pengertian sudut fase, 

fase, dan beda fase. Oleh karena itu perhatikan lagi persamaan gelombang 

berjalan berikut ini! 

 

di mana  disebut sudut fase sehingga : 

 

Mengingat hubungan antara sudut fase () dengan fase () adalah  = 2π maka 

fase titik P adalah: 

 

Apabila pada tali tersebut terdapat dua buah titik, titik P yang berjarak x1 dari 

titik asal getaran dan titik Q yang berjarak x2 dari titik asal getaran, maka 

besarnya beda fase antara titik P dan Q adalah 
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3.2. Gelombang stasioner 

Gelombang stasioner terjadi jika dua gelombang yang mempunyai frekuensi dan 

amplitudo sama bertemu dalam arah yang berlawanan. Gelombang stasioner 

memiliki ciri-ciri, yaitu terdiri atas simpul dan perut. Simpul yaitu tempat 

kedudukan titik yang mempunyai amplitudo minimal (nol), sedangkan perut 

yaitu tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai amplitudo maksimum pada 

gelombang tersebut. Gelombang stasioner dapat dibedakan menjadi dua, yaitu  

gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pemantul bebas dan gelombang 

stasioner yang terjadi pada ujung pemantul tetap. 

 

3.2.1. Gelombang Stasioner pada Ujung Bebas 

 

Gambar 1.8 Gelombang stasioner pada ujung bebas 

 

Refleksi sebuah pulsa di ujung bebas pada sebuah tali yang diregangkan terlihat 

pada Gambar 1.8. Pada saat pulsa tiba di ujung bebas, maka pulsa memberikan 

gaya pada elemen tali tersebut. Elemen ini dipercepat dan inersianya 

mengangkut gaya tersebut melewati titik kesetimbangan. Di sisi lain, gaya itu 

juga memberikan sebuah gaya reaksi pada tali. Gaya reaksi ini menghasilkan 

sebuah pulsa yang berjalan kembali sepanjang tali dengan arah berlawanan 

dengan arah pulsa yang masuk. Dalam hal ini refleksi yang terjadi adalah di 

sebuah ujung bebas. Pergeseran maksimum partikel-partikel tali akan terjadi 

pada ujung bebas tersebut, di mana gelombang yang masuk dan gelombang yang 
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direfleksikan harus berinterferensi secara konstruktif. Maka, gelombang yang 

direfleksikan tersebut selalu sefase dengan gelombang yang masuk di titik 

tersebut. Dapat dikatakan, bahwa pada sebuah ujung bebas, maka sebuah 

gelombang direfleksikan tanpa perubahan fase. 

Jadi, sebuah gelombang tegak yang terjadi di dalam sebuah tali, maka akan 

terdapat titik simpul di ujung tetap, dan titik perut di ujung bebas. Hasil 

superposisi gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas adalah: 

 

dengan 

 

maka 

 

 

 

 

 

3.2.2. Gelombang Stasioner pada Ujung Tetap 

 

 

Gambar 1.9 Gelombang stasioner pada ujung tetap 

Gambar 1.9 menunjukkan refleksi sebuah pulsa gelombang pada tali dengan 

ujung tetap. Ketika sebuah pulsa sampai di ujung, maka pulsa tersebut 

mengarahkan semua gaya yang arahnya ke atas pada penopang, maka penopang 

memberikan gaya yang sama tapi berlawanan arahnya pada tali tersebut 

(menurut Hukum III Newton). Gaya reaksi ini menghasilkan sebuah pulsa di 

penopang, yang berjalan kembali sepanjang tali dengan arah berlawanan dengan 

arah pulsa masuk. Dapat dikatakan bahwa pulsa masuk direfleksikan di titik 
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ujung tetap tali, di mana pulsa direfleksikan kembali dengan arah pergeseran 

transversal yang dibalik. Pergeseran di setiap titik merupakan jumlah pergeseran 

yang disebabkan oleh gelombang masuk dan gelombang yang direfleksikan. 

Karena titik ujung tetap, maka kedua gelombang harus berinterferensi secara 

destruktif di titik tersebut sehingga akan memberikan pergeseran sebesar nol di 

titik tersebut. Maka, gelombang yang direfleksikan selalu memiliki beda fase 

1800 dengan gelombang masuk di batas yang tetap. Dapat disimpulkan, bahwa 

ketika terjadi refleksi di sebuahmujung tetap, maka sebuah gelombang 

mengalami perubahan fase sebesar 1800. Hasil superposisi gelombang datang 

(y1), dan gelombang pantul (y2), pada ujung tetap, berdasarkan persamaan 

superposisi adalah: 

 

 

 

 

4. Percobaan Melde 

 

Gambar 1.10 Skema percobaan Melde 

Gambar 1.10 di atas menunjukkan peralatan yang digunakan untuk mengukur 

cepat rambat gelombang transversal pada sebuah dawai (senar). Apabila vibrator 

dihidupkan maka tali akan bergetar sehingga pada tali akan merambat 

gelombang transversal. Kemudian vibrator digeser menjauhi atau mendekati 

katrol secara perlahan-lahan sehingga pada tali timbul gelombang stasioner. 
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Setelah terbentuk gelombang stasioner, kita dapat mengukur panjang gelombang 

yang  terjadi   dan jika frekuensi vibrator sama dengan f maka cepat rambat 

gelombang dapat dicari dengan .fv  . Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi cepat rambat gelombang dapat dilakukan dengan mengubah-ubah 

panjang tali, massa tali, dan tegangan tali (berat beban yang digantungkan). 

Orang yang pertama kali melakukan percobaan mengukur cepat rambat 

gelombang adalah Melde, sehingga percobaan seperti di atas dikenal dengan 

sebutan Percobaan Melde. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh bahwa 

kecepatan merambat gelombang transversal pada dawai : 

a. berbanding lurus dengan akar panjang dawai, 

b. berbanding terbalik dengan akar massa dawai, 

c. berbanding lurus dengan akar gaya tegangan dawai, 

d. berbanding terbalik dengan akar massa per satuan panjang dawai, 

e. berbanding terbalik dengan akar massa jenis dawai, 

f. berbanding terbalik dengan akar luas penampang dawai. 

Pernyataan tersebut jika dinyatakan dalam persamaan adalah sebagai berikut. 

 

dengan 

v = cepat rambat gelombang (m/s, cm/s) 

F = gaya tegangan dawai (N, dyne) 

l = panjang dawai (m, cm) 

m = massa dawai (kg, gr) 

 = massa persatuan panjang dawai ( kg/m, gr/cm) 

 = massa jenis dawai (kg/m3 , gr/cm3) 

A = luas penampang dawai (m2 , cm2) 
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3. Instrumen Penilaiaan 

Instrumen Penilaian Sikap 

Nilai diperoleh dari hasil pengamatan guru terhadap kinerja individu selama 

proses pembelajaran berlangsung yaitu pada saat melakukan diskusi. Format 

penilaian sebagai berikut. 

 

No
. 

Nama 
Peserta 
didik 

Aspek Penilaian Jumlah  
Skor 

Nila
i 

 

A B C D E 
 

1.          
2.          
3.          

 
Aspek penilaian: 
A = Kesungguhan dalam melakukan kegiatan 
B = Kejujuran 
C = Kerja sama  
D = Penggunaan waktu secara efektif 
E = Tanggung Jawab 
Skor adalah 1 sampai 5 dimana: 5 = sangat baik; 4 = baik; 3 = cukup; 2 = 
kurang;   1 = sangat kurang 

Nilai yang diperoleh adalah: :      N  =  
25

diperoleh yangskor jumlah 
 x  100 

 

Instrumen Penilaian Kinerja  

Nilai diperoleh dari hasil pengamatan guru terhadap kinerja individu selama 

proses pembelajaran berlangsung yaitu pada saat melakukan percobaan Melde. 

Pedoman penilaian sebagai berikut. 

No. Aspek yang dinilai 
Rentang 

Skor 
A Persiapan alat dan bahan 1-5 
B Pelaksanaan: 

1. Mengamati percobaan 
2. Mencatat data 

 
1-5 
1-5 

C Hasil percobaan: 
1. Membuat tabulasi data 
2. Menganalisis data 
3. Kesimpulan 
4. Mengumpulkan 

laporan 

 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

 Jumlah skor maksimum 35 
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Skor adalah 1 sampai 5 dimana: 5 = sangat baik; 4 = baik; 3 = cukup; 2 = 

kurang;   1 = sangat kurang 

Nilai yang diperoleh adalah: :      N  =  
35

diperoleh yangskor jumlah 
 x  100 

Format Penilaian 

Nomor 
Nama 

Peserta 
didik 

Aspek A B C 
Jumlah 
Skor 

Nilai Kriteria Sub aspek 1 1 2 1 2 3 4 
Urut Induk Skor maks 5 5 5 5 5 5 5 

1             
2             
3             

 

Tugas Terstruktur 

1. Persamaan gelombang berjalan pada tali adalah y = 2 sin  (50t-x/5), dengan 

x dan y dalam cm dan t dalam sekon. Hitunglah :panjang gelombangnya, 

frekuensinya, cepat rambat gelombangnya ! 

2. Sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan simpangan y = 

0,2 sin  (8t-2x), dengan x dan y dalam meter dan t dalam sekon. Laju 

perambatan gelombang tersebut adalah .... 

3. Gelombang merambat dari titik A ke titik B dengan amplitudo 10
2
 meter 

dan periode 0,2 sekon . Jarak AB = 0,3 meter. Bila cepat rambat gelombang 

2,5 m/s, pada suatu saat tertentu beda sudut fase antara titik A dan B adalah 

....  

4. Sebuah gelombang transversal pada tali merambat ke kanan dengan laju 

perambatan 360 m/s dan frekuensi 30 Hz. Dua titik yang berjarak 8 m pada 

tali mempunyai beda fase sebesar .... 

 

Instrumen Tes Tertulis 

1. Pesawat radar mengirimkan pulsa gelombang elektromagnetik ke pesawat 

terbang tidak dikenal. Selang waktu antara pengiriman pulsa dengan diterima 

kembali sinyal gelombang adalah 10-4 s. Maka jarak pesawat tersebut ke 

stasiun radar adalah  ....   ( C = 3 x 108 m/s ) 
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2. Sebuah gelombang mempunyai persamaan simpangan y = 0,01 sin  (10t + 

2x), dengan x dan dalam meter, t dalam sekon. Tentukan frekuensi dan cepat 

rambat gelombang tersebut! 

3. Gelombang merambat dari titik A ke titik B dengan amplitudo 10 meter dan 

periode 0,2 sekon . Jarak AB = 0,3 meter. Bila cepat rambat gelombang 2,5 

m/s, tentukan beda sudut fase antara titik A dan B setiap saat ! 

4. Persamaan gelombang tranversal yang merambat pada suatu kawat adalah y 

= -2 sin (0,5x – 200t). Jika x dan y dalam cm dan t dalam detik maka panjang 

gelombangnya  adalah … .  

5. Sebuah gelombang transversal merambat pada seutas dawai yang memiliki 

panjang 2 meter dan massa 25 gram dengan cepat rambat 40 m/s. Besar gaya 

tegangan pada dawai adalah …. 

 

NO KUNCI JAWABAN SKO
R 

1 Diketahui : t = 10-4 s ,    t’ = ½ x t =0,5 x 10-4 s 
                  c = 3 x 108 m/s 
Ditanyakan : s = ? 
Dijawab : s = c x t’ 
                s = (3 x 108 m/s) x (0,5 x 10-4 s) 
                s = 1,5 x 104 meter 

1 
 
1 
1 
1 
1 

 Jumlah skor maksimum 5 
2 Diketahui : y = 0,01 sin  (10t + 2x) 

Ditanyakan : (a) frekuensi (f) dan (b) kecepatan 
perambatan (v) 
Dijawab : (a)   = 10  
                       = 2 f 

                       f = 




2
  

                       F = 




2

10
 = 5 Hz 

               (b) k = 


2
, padahal k = 2  maka   = 





2

2
 = 1 

m 
                      v =   x f = (1 m) x (5 Hz) = 5 m/s 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 Jumlah skor maksimum 7 

3 Diketahui : A = 10 m, T = 0,2 s, xAB = 0,3 m, dan v = 2,5 
m/s 
Ditanyakan :  (beda sudut fase A dan B) = ? 

1 
1 
1 
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Dijawab :   = v x T = (2,5 m/s) X (0,2 s) = 0,5 m 

                   = 2 (

ABx

) 

                   = 2 (
5,0

3,0
) 

                   = 
5

6   radian 

 
1 
 
1 
 
1 
 

 Jumlah skor maksimum 6 
4 Diketahui : y = -2 sin (0,5x – 200t) 

Ditanyakan :   = ? 

Dijawab : k = 


2
, padahal k = 0,5 maka 

                 = 
5,0

2
 = 4  cm 

                 = 4 x 3,14 cm = 12,56 cm 
 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 Jumlah skor maksimum 5 

5 Diketahui :   = 2 m, m = 25 x 10-3 kg, dan v = 40 m/s 
Ditanyakan : f = ? 

Dijawab : v = 
m

F .
 

                F = v2 


m
 

                F = (40)2 (
2

025,0
) 

                F = 1600 (
2

025,0
) = (800) x (0,025) 

                F = 20 newton 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
1 

 Jumlah skor maksimum 7 

 JUMLAH SKOR MAKSIMUM 5 BUTIR SOAL  30 

 

Nilai = 
maksimumskor

skorperolehan

.

.




x 100 
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D.  Pengkajian Aspek Manajerial 

1. Rencana Kerja Sekolah 

Peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) nomor 19 tahun 

2007 tentang standar pengelolaan pendidikan menyatakan bahwa sekolah harus 

membuat rencana kerja sekolah (RKS) yang terdiri dari rencana kerja jangka 

menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT). RKJM menggambarkan 

tujuan sekolah yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang 

berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen 

yang mendukung peningkatan mutu lulusan, sedangkan RKT dicapai dalam 

kurun waktu satu tahunan. Permendiknas tersebut juga menyatakan bahwa RKT 

adalah rencana kerja tahunan yang berdasar pada RKJM dan dinyatakan dalam 

rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS). 

Dasar hukum lain yang mendukung penyusunan program kegiatan 

sekolah adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010  tentang pengelolaan 

dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 51 peraturan pemerintah ini menyatakan 

bahwa satuan pendidikan harus membuat kebijakan tentang perencanaan 

program dan pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel. Kebijakan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 51 oleh satuan pendidikan dituangkan 

dalam: a) rencana kerja tahunan satuan pendidikan, b) anggaran pendapatan dan 

belanja tahunan satuan pendidikan, dan c) peraturan satuan atau program 

pendidikan. 

Seorang calon kepala sekolah diharapkan dapat memahami cara 

penyusunan rencana kerja sekolah baik rencana kerja jangka menengah ataupun 
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jangka pendek (tahunan). Mengkaji RKS dan RKJM sekolah tempat magang 

pada kegiatan on the job learning (OJL) bertujuan untuk melatih calon kepala 

sekolah mengembangkan dimensi kompetensi manajerial khususnya 

kompetensi: 1) menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan, dan 2) mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. 

Berdasarkan hasil pengisian instrumen kajian RKS/RKJM, wawancara 

dengan kepala sekolah dan matriks kajian RKS/RKJM, berikut kami sajikan 

deskripsi hasil kajian RKS/RKJM sekolah tempat magang di sekolah sendiri dan 

sekolah lain. 

 

a. MAN Sabdodadi Bantul 

Sebagai manajer, kepala sekolah diharapkan mau dan mampu 

mendayagunakan sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi, misi, 

dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepala sekolah tentu tidak sanggup 

menyusun rencana program kegiatan sekolah yang baik hanya seorang diri. 

Untuk itu, dalam penyusunan rencana kerja sekolah, kepala sekolah harus 

mendorong keterlibatan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, 

baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keterlibatan secara langsung, 

dapat dikatakan mereka masuk ke dalam anggota tim penyusun rencana kerja 

sekolah. 

Dalam penyusunan RKS MAN Sabdodadi Bantul kepala sekolah sudah 

melibatkan beberapa guru dan pegawai sekolah tetapi mereka bekerja belum 
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dalam satu organisasi yang baik.  Mereka tidak bekerja dalam satu tim penyusun 

RKS yang dibentuk oleh secara resmi berdasarkan surat keputusan kepala 

sekolah. Untuk itu, kami sebagai peserta diklat yang magang di sekolah ini dan 

juga sebagai sekolah sendiri, mengusulkan kepada kepala sekolah agar pada 

penyusunan RKS berikutnya untuk membentuk tim penyusun RKS dari hasil 

rapat atau musyawarah dengan seluruh komponen sekolah. Dengan demikian, 

RKS sekolah dapat tersusun dengan baik karena dikerjakan dalam satu tim yang 

terorganisir. 

RKS yang baik tentunya harus diakui dan disetujui oleh seluruh 

komponen sekolah termasuk pihak komite sekolah. RKS bukan hanya buah 

pikiran tim penyusun RKS tetapi tetap harus meminta masukan dan 

pertimbangan dari seluruh komponen sekolah. Untuk itu, RKS yang sudah 

disusun oleh tim penyusun RKS seyogyanya diajukan dalam rapat dewan 

pendidik untuk diplenokan yang kemudian disetujui dengan memperhatikan 

pertimbangan komite sekolah dan seterusnya disahkan pemberlakuannya oleh 

pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 

Disadari oleh kepala MAN Sabdodadi Bantul bahwa RKS yang disusun 

oleh beberapa tenaga guru dan pegawai yang ditunjuk, selama ini belum pernah 

diajukan dalam rapat dewan pendidik untuk diplenokan kemudian mendapat 

persetujuan. Untuk itu, kami mengusulkan kepada kepala sekolah agar RKS 

yang disusun nantinya dapat diajukan dalam rapat dewan pendidik untuk 

menyempurnakan hasil kerja tim penyusun RKS.  
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Menindaklanjuti amanat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010  

tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 51 yang menyatakan 

bahwa satuan pendidikan harus membuat kebijakan tentang perencanaan 

program dan pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel, maka RKS yang 

telah disetujui dan disahkan pemberlakuannya oleh Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Bantul idealnya juga diketahui oleh masyarakat atau orang tua siswa 

serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, sosialisasi RKS perlu 

dilakukan oleh pihak sekolah. Bentuk sosialisasi RKS dapat dilaksanakan pada 

rapat komite sekolah. 

Selama ini, diakui bahwa RKS MAN Sabdodadi Bantul belum pernah 

disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah ataupun masyarakat dan 

orang tua siswa. Kepala sekolah mempunyai pertimbangan tersendiri sehingga 

RKS belum disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam 

penataan pengelolaan kegiatan sekolah kedepan, dan berdasarkan masukan-

masukan, ke depan kepala sekolah mempunyai keinginan untuk melakukan hal 

tersebut jika RKS telah disusun oleh satu tim penyusun RKS. 

Menyusun RKS berdasarkan rekomendasi hasil EDS belum banyak 

dilakukan oleh sekolah-sekolah di Indonesia apalagi sekolah-sekolah di daerah 

terpencil. Hal ini dapat dimaklumi karena instrumen EDS belum banyak dikenal 

dan dipahami oleh kepala-kepala sekolah. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang 

sudah menyusun RKS berdasarkan rekomendasi EDS. 

Berdasarkan ketentuan permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang 

standar pengelolaan pendidikan yang mengamanatkan penyusunan RKS harus 
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memuat kejelasan mengenai: 1) kesiswaan, 2) kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran, 3) PTK serta pengembangannya, 4) sarana dan prasarana, 5) 

keuangan dan pembiayaan, 6) budaya dan lingkungan sekolah, 7) peran serta 

masyarakat dan kemitraan, dan 8) rencana kerja lain yang mengarah kepada 

peningkatan dan pengembangan mutu. Maka seharusnya RKS yang disusun 

berdasarkan hasil rekomendasi EDS. 

Mengingat model RKS yang disusun berdasarkan rekomendasi EDS 

adalah ketentuan yang baru, maka kepala MAN Sabdodadi Bantul berencana 

akan melakukan pengisian instrumen EDS yang kemudian ditindaklanjuti 

dengan menyusun RKS. Penulis sebagai Waka Bidang Kurikulum memberikan 

masukan kepada pihak sekolah untuk menyusun RKS berdasarkan rekomendasi 

EDS.  

Rencana program kegiatan sekolah yang telah ditetapkan sekolah 

tentunya tak selamanya dapat terlaksana 100%. Jika dengan terpaksa ada 

pelaksanaan kegiatan sekolah yang tidak sesuai dengan RKS, maka hal tersebut 

tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 

mendapat persetujuan melalui rapat dewan guru dan komite sekolah. Demikian 

halnya dengan MAN Sabdodadi Bantul, kadang ada kegiatan sekolah yang tidak 

sesuai dengan RKS yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan 

yang tidak sesuai dengan RKS tersebut hanya dibicarakan kepada orang-orang 

tertentu di sekolah.  

Adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak berdasarkan RKS 

disebabkan karena kegiatan tersebut adalah kegiatan tiba-tiba atau karena 
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penyusunan program sekolah belum melakukan analisis kebutuhan prioritas. 

Dengan pemilihan program-program sekolah berdasarkan skala prioritas maka 

akan meminimalisir terjadinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah yang tidak 

sesuai dengan rencana kerja sekolah. 

Untuk itu, melalui diskusi kami dengan kepala sekolah dan wakil-wakilnya 

memberikan saran-saran agar jika terjadi kemungkinan adanya kegiatan sekolah 

yang tidak sesuai dengan rencana kerja sekolah maka sebaiknya dibicarakan 

terlebih dahulu dengan warga sekolah dalam rapat dewan guru dan jika 

memungkinkan dapat pula dihadiri oleh pihak komite sekolah. Saran terakhir 

adalah agar pemilihan program-program sekolah didasarkan pada analisis 

kebutuhan skala prioritas. Berikut ini disajikan persentase alokasi anggaran dari 

RKAM MAN Sabdodadi Bantul. 

Tabel 15 Alokasi Anggaran Berdasarkan Standar  Nasional Pendidikan. 

NO 
STANDAR NASIONAL 

PENDIDIKAN 
KEBUTUHAN 
BIAYA/ DANA 

PERSENTASE 

1 Standar Isi  Rp           105,960,000  1.50% 

2 Standar Proses  Rp             71,570,000  1.02% 

3 Standar Kelulusan  Rp           181,152,000  2.57% 

4 Standar Penilaian  Rp           176,982,200  2.51% 

5 
Standar Pendidik dan 
Tenaga Pendidkan 

 Rp             27,900,000  0.40% 

6 Standar Sarana Prasarana  Rp           627,269,800  8.90% 

7 Standar Pengelolaan  Rp           167,450,000  2.38% 

8 Standar Pembiayaan  Rp        5,687,256,000  80.72% 

  JUMLAH  Rp        7,045,540,000  100.00% 
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Tabel 16. Alokasi Anggaran Berdasarkan Bidang Pengelolaan 

NO 
BIDANG/ SUB 

BIDANG 
KEBUTUHAN BIAYA/ 

DANA 
PERSENTASE 

1 
Bidang Kurikulum dan 
Pembelajaran 

 Rp           370,959,925  5.27% 

2 Bidang Kesiswaaan  Rp             94,631,275  1.34% 

3 
Bidang Humas-
Kerjasama 

 Rp           167,450,000  2.38% 

4 Bidang Sarana Prasarana  Rp           396,179,800  5.62% 

5 
Bidang Tatausaha/ 
Kerumahtanggaan 

 Rp        5,684,876,000  80.69% 

6 Sub Bidang Perpustakaan  Rp             82,470,000  1.17% 

7 Sub Bidang Keagamaan  Rp             73,670,000  1.05% 

8 
Sub Bidang Bimbingan 
Konseling 

 Rp           175,303,000  2.49% 

  JUMLAH  Rp       7,045,540,000  100.00% 

 

b. SMA Negeri 2 Bantul 

Dalam menggali informasi seputar RKJM dan RKS penulis kesulitan 

memperoleh data yang berupa dokumen. Data hasil wawancara pun sangat 

minim. Dari informasi yang penulis peroleh dalam penyusunan RKS-RKJM, 

SMAN 2 Bantul melibatkan guru dan pegawai yang bekerja dalam satu tim 

penyusun rencana kerja sekolah berdasarkan surat keputusan kepala sekolah.  

Langkah yang ditempuh kepala sekolah sudah sesuai dengan kompetensinya 

sebagai manejer mengelola dengan menggerakkan dan mengarahkan sumber 

daya manusia yang dimiliki sekolah dalam menyusun rencana kerja sekolah.  

RKS-RKJM SMAN 2 Bantul yang dituangkan ke dalam rencana kerja 

tahunan  pemberlakuannya sudah diajukan di rapat dewan guru yang kemudian 

disetujui dengan memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan seterusnya 

disahkan oleh pihak dinas pendidikan kabupaten. 
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Menghindari adanya kecurigaan piha-pihak tertentu dalam pengelolaan 

kegiatan-kegiatan sekolah, maka sedapat mungkin RKS-RKJM disosialisasikan 

kepada seluruh warga sekolah ataupun ke masyarakat dan orang tua siswa. Hal 

ini dilakukan untuk menjamin keterlaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan 

yang transparan dan akuntabel.  

Model RKS yang dikembangkan berdasarkan rekomendasi EDS 

mengelompokkan kegiatan-kegiatan sekolah ke dalam delapan standar : 1) isi, 2) 

proses, 3) kompetensi lulusan, 4) PTK, 5) sarana dan prasarana, 6) pengelolaan, 

7) pembiayaan, dan 8) penilaian. Pengelompokan ini sejalan dengan ketentuan 

permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan 

yang mengamanatkan penyusunan RKS harus memuat kejelasan mengenai: 1) 

kesiswaan, 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 3) PTK serta 

pengembangannya, 4) sarana dan prasarana, 5) keuangan dan pembiayaan, 6) 

budaya dan lingkungan sekolah, 7) peran serta masyarakat dan kemitraan, dan 8) 

rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu. 

Sama halnya dengan MAN Sabdodadi Bantul rencana program kegiatan di 

sekolah ini yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan tahunan juga kadang 

tidak terlaksana 100%. Kadang ada kegiatan yang tiba-tiba dilaksanakan karena 

harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebijakan 

pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat 

persetujuan melalui rapat dewan guru dan komite sekolah. 

Penyusunan RKS-RKJM yang ideal berdasarkan pedoman dan ketentuan 

yang diatur dalam permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar 
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pengelolaan pendidikan dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010  tentang 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menjadi harapan bagi semua 

pihak. Disadari bahwa setiap sekolah masing-masing memiliki kelebihan di satu 

sisi dan memiliki kekurangan di sisi lainnya. Untuk itu, sebagai peserta diklat 

calon kepala sekolah, melalui tugas mengkaji rencana kerja sekolah, penulis 

telah memperoleh banyak tambahan ilmu dan pengalaman. Semoga ilmu yang 

penulis peroleh dapat bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan Indonesia 

di masa depan. 

 

2. Pengelolaan Keuangan Sekolah 

a. MAN Sabdodadi Bantul 

Secara umum, pengelolaan keuangan pada MAN Sabdodadi Bantul telah 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber pada BOS (pusat) telah 

mengikuti aturan/ instrumen yang ditetapkan. Pemantauan langsung dilakukan 

oleh Kantor Wiayah keneterian Agama DIY dan  Inspektorat Kemenag RI. 

Pelaksanaan monitoring secara berkala dan insidentil.  

Laporan pertanggungjawaban anggaran pemerintah melalui DIPA Rutin 

(belanja pegawai) mengikuti regulasi yang ada. Sekolah memiliki dana swadaya, 

berupa uang sewa kantin sekolah dan koperasi guru- pegawai. Selain itu 

program keterampilan mempunyai unit usaha jasa dan barang, dengan sistem 

penjualan langsung maupun online melalui website prosaba.manasaba.sch.id. 
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b. SMA Negeri 2 Bantul 

Secara umum, pengelolaan keuangan pada SMA Negeri 2 Bantul telah 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Menengah dan Non 

Formal Kabupaten Bantul serta Pedoman/Juknis Penggunaan Dana BOS. 

Pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber pada BOS (pusat) dan BOP 

(daerah) telah mengikuti regulasi yang ditetapkan. Pemantauan langsung 

dilakukan oleh oleh Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten 

Bantul, Inspektorat, Tim manajemen BOS Kabupaten Bantul. Pelaksanaan 

monitoring secara berkala dan insidentil.  

Dana blockgrant, laporan pertanggungjawaban mengikuti aturan yang 

diberikan. Sekolah memiliki dana swadaya, berupa koperasi siswa, koperasi 

guru, dan kantin sekolah. Koperasi siswa, koperasi guru dan kantin dikelola 

sendiri oleh sekolah.  

 

3. Pengelolaan Pendidik dan tenaga Kependidikan 

Berdasarkan hasil pengisian instrumen kajian pengelolan pendidik dan tenaga 

kependidikan, wawancara dengan kepala sekolah dan matriks kajian pengelolan 

pendidik dan tenaga kependidikan, berikut kami sajikan deskripsi hasil kajian 

pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah tempat magang di 

sekolah sendiri dan sekolah lain. 
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a. MAN Sabdodadi Bantul 

1). Pendidik (Guru) 

MAN Sabdodadi Bantul kini dipimpin oleh Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Pd., 

sebagai kepala sekolah sejak bulan Desember tahun 2014.  Beliau adalah sarjana 

pendidikan bahasa Arab (S.Ag.) dan memiliki akta IV yang diperolehnya pada 

tahun 1995 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian lulusan magister 

pendidikan (S-2) dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta 

Program Studi Teknologi Pendidikan. Jumlah guru yang dimiliki sebanyak 46 

orang termasuk Kepala Sekolah yang terdiri dari 39 guru PNS dan 7 guru non 

PNS. Sejumlah  guru tersebut mengampu 21 mata pelajaran dan guru 

pembimbing (konselor). Kualifikasi pendidikan guru MAN Sabdodadi Bantul 37 

orang sarjana (S1) dan 9 orang pascasarjana (S2). Data selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 17. Kualifikasi Pendidikan Guru MAN Sabdodadi Bantul 

NO. 
TINGKAT 
IJAZAH 

PNS NON PNS 
TOTAL 

LK PR JML LK PR JML 
1 S-1 12 18 30 5 2 7 37 

2 S-2 6 3 9 - - - 9 

JUMLAH 18 21 39 5 2 46 46 

 
Berdasarkan permendiknas nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan 

beban kerja guru dan pengawas sekolah yang mewajibkan guru mengajar 24 jam 

tatap muka, maka jumlah 34 guru tidak dapat memenuhi jumlah jam mengajar 

minimal 24 jam.  

Jumlah rombongan belajar adalah  18 rombel dengan jumlah jam 

pembelajaran perminggu 49 jam. Jika menggunakan rumus kebutuhan guru :  
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imalwajibJam

belajarBebanrombelJumlah

min


 = 

24

4918 
, maka MAN Sabdodadi Bantul 

hanya membutuhkan guru sebanyak  36 guru mata pelajaran. Jika kepala sekolah 

mengajar 6 jp, satu wakil kepala sekolah mengajar 12 jp, dan kepala 

laboratorium/perpustakaan mengajar 12 jp, maka sebenarnya guru MAN 

Sabdodadi Bantul telah terpenuhi sebnayak 39 guru PNS. Sehingga tidak perlu 

mengangkat guru honorer. 

Menurut data kepegawaian dan pengetahuan penulis sebagai urusan 

kurikulum, bahwa penambahan tenaga non PNS tetap dilakukan karena jumlah 

guru yang ada tidak merata untuk semua mata pelajaran. Tenaga guru non PNS 

yang ada untuk memenuhi kekosongan guru mapel tertentu. Ada mata pelajaran 

yang gurunya kurang tetapi ada juga guru mata pelajaran yang gurunya sudah 

kelebihan. Hal ini terlihat dalam analisis jabatan dan kepangkatan guru. 

MAN Sabdodadi Bantul tahun pelajaran 2015/2016 membina siswa 

sebanyak 531 yang dilayani oleh 2 tenaga konselor, berarti 2 orang konselor 

membimbing 265 siswa per konselor. Berdasarkan permendiknas nomor 39 

tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas sekolah yang 

mewajibkan konselor mengampu bimbingan dan konseling sedikitnya 150 siswa, 

maka jumlah konselor yang dibutuhkan paling tidak sebanyak 3 orang. 

 

b) Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan sekolah terbagi menjadi tenaga administrasi 

sekolah, tenaga perpustakaan dan laboran. Kualifikasi pendidikan tenaga 

kependidikan MAN Sabdodadi Bantul dapat dilihat pada Tabel  berikut.  
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Tabel 18. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan MAN Sabdodadi Bantul 

NO. TINGKAT IJAZAH 
PNS NON PNS 

TOTAL 
LK PR JML LK PR JML 

1 SD - - - 2 - 2 2 
2 SMP - - - - - - - 
3 SMA/SMK 4 3 7 4 - 4 11 
4 S-1 1 - 1 - 3 3 4 

JUMLAH 6 3 8 6 3 9 17 
 

Dari Tabel  di atas terlihat masih terdapat 2 orang berkualifikasi SD dan 

1 orang berkualifikasi SMP. Tenaga kependidikan tersebut sehari-hari bertugas 

sebagai penjaga sekolah dan tukang kebun. Standar kualifikasi pendidikan 

tenaga administrasi sekolah bagian pelaksana urusan kepegawaian, persuratan, 

kesiswaan, sarana dan prasarana serta bendahara berdasarkan permendiknas 

nomor 24 tahun 2008 adalah minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK. Dengan 

demikian TAS tersebut sudah memenuhi standar kualifikasi akademik. 

Dari jumlah 17 orang tenaga kependidikan tersebut terbagi menjadi 

tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan dan layanan khusus yang 

disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 19. Jumlah TAS dan Tenaga Layanan Khusus MAN Sabdodadi Bantul 

No. 
Tenaga 

Kependidikan 
PNS Non PNS 

TOTAL 
LK PR JML LK PR JML 

1 Administrasi Sekolah 5 3 8 1 1 2 10 
2 Perpustakaan - - - - 2 2 2 

3 
Penjaga dan tukang 
kebun 

- - - 3 - 3 3 

4 Satpam - - - 2 - 2 2 
5 Laboran - - - - - - - 

JUMLAH 5 3 8 6 3 9 17 
 

Koordinator tenaga administrasi MAN Sabdodadi Bantul berkualifikasi 

S1. Pengalaman sebagai pegawai 23 tahun. Beliau sudah memiliki sertifikat 
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kepala tenaga administrasi sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

ditetapkan pemerintah.  

Pelaksana urusan tenaga administrasi rata-rata sudah memiliki 

kompetensi yang memadai. Dalam pemanfaatan TIK, sebanyak 9 orang tenaga 

administrasi sudah mampu memanfaatkan secara baik. Sedangkan yang belum 

mampu hanya 1 orang. 

Kepala perpustakaan MAN Sabdodadi Bantul adalah seorang PNS tenaga 

pendidik (guru Biologi) berkualifikasi akademik S1 dengan pengalaman kerja 18 

tahun. Beliau memiliki sertifikat kompetensi kepala perpustakaan sekolah yang 

ditetapkan pemerintah. Tenaga perpustakaan berjumlah 2 orang dengan 

kualifikasi akademik S1 dan belum memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan 

perpustakaan sekolah. 

MAN Sabdodadi Bantul memiliki 6 laboratorium yaitu laboratorium 

fisika, kimia, biologi, bahasa, keterampilan, dan TIK. Namun yang 

diperbolehkan untuk dijabat kepala laboratorium hanya kepala laboratorium IPA 

dan TIK saja. Ketiga laboratorium itu belum memiliki laboran khusus sehingga 

pengelolaan laboratorium masih dilaksanakan oleh guru mata pelajaran 

bersangkutan. Untuk kepala laboratorium merupakan tugas tambahan guru yang 

ditetapkan melalui SK Kepala Sekolah.  
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b.  SMA Negeri 2 Bantul 

1) Pendidik (Guru) 

SMA Negeri 2 Bantul kini dipimpin oleh Drs. Isdarmoko, 

M.Pd.,M.M.Par. yang bertugas mulai 1 Juni 2013  . Jumlah guru yang dimiliki 

sebanyak 72 orang yang terdiri dari 62 guru PNS dan 10 guru non PNS. Sejumah 

guru tersebut mengampu 18 mata pelajaran dan guru pembimbing (konselor). 

Kualifikasi pendidikan guru SMA Negeri 2 Bantul dapat dilihat pada Tabel 

berikut.  

Tabel 20. Kualifikasi Pendidikan Guru SMA Negeri 2 Bantul 

NO. TINGKAT IJAZAH 
PNS NON PNS 

TOTAL 
LK PR JML LK PR JML 

1 S-1 18 30 48 5 3 8 56 
2 S-2 8 6 14 1 1 2 16 

JUMLAH 26 36 62 6 4 10 72 

 

Berdasarkan permendiknas nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan 

beban kerja guru dan pengawas sekolah yang mewajibkan guru mengajar 24 jam 

tatap muka, maka jumlah 72 guru tidak dapat memenuhi jumlah jam mengajar 

minimal 24 jam.  

Banyaknya rombongan belajar sebanyak 27 rombel dengan jumlah jam 

pembelajaran perminggu 46 jam. Jika menggunakan rumus kebutuhan guru :  

24

4627

min

x

imalwajibJam

belajarBebanrombelJumlah



 maka SMA Negeri 2 Bantul hanya 

membutuhkan guru sebanyak 52 guru mata pelajaran jika kepala sekolah 

mengajar 6 jam dan wakil kepala sekolah mengajar 12 jam pelajaran.  

Berdasarkan analisis guru mata pelajaran penambahan guru honorer tetap 

dilakukan karena jumlah guru yang ada tidak merata untuk semua mata 
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pelajaran. Ada mata pelajaran yang gurunya kurang tetapi ada juga guru mata 

pelajaran yang gurunya sudah dianggap kelebihan.  

Pada tahun pelajaran 2015/2016, SMA Negeri 2 Bantul membina siswa 

sebanyak 738 yang dilayani oleh 6 tenaga konselor termasuk kepala sekolah. 

Dengan asumsi kepala sekolah membimbing 40 siswa,  berarti masing-masing 

konselor membimbing 140 siswa. Berdasarkan permendiknas nomor 39 tahun 

2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas sekolah yang 

mewajibkan konselor mengampu bimbingan dan konseling sedikitnya 150 siswa, 

maka jumlah konselor yang dibutuhkan hanya sebanyak 5 orang. 

2) Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan sekolah terbagi menjadi tenaga administrasi 

sekolah, layanan khusus, tenaga perpustakaan, dan laboran. Kualifikasi 

pendidikan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Bantul dapat dilihat pada Tabel 

berikut.  

Tabel 21. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 2 Bantul 

NO. 
TINGKAT 
IJAZAH 

PNS NON PNS 
TOTAL 

LK PR JML LK PR JML 
1 SD-SMP - - - 5 - 5 5 
2 SMA/SMK 3 5 8 4 4 8 16 
3 S-1 - 1 1 - 1 1 2 

JUMLAH 3 6 9 9 5 13 23 
 

Dari Tabel di atas terlihat masih terdapat 4 orang tenaga kependidikan 

berkualifikasi SD-SMP. Tenaga kependidikan tersebut sehari-hari bertugas 

sebagai tenaga petugas layanan khusus yaitu sebagai penjaga sekolah, tukang 

kebun, dan tenaga serabutan.  
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Jumlah tenaga kependidikan yang dimiliki SMA Negeri 2 Bantul saat 

yang berjumlah 23 orang terbagi menjadi tenaga administrasi sekolah, tenaga 

perpustakaan, laboran, dan layanan khusus disajikan pada Tabel  berikut.  

Tabel 22. Jumlah TAS dan Tenaga Layanan Khusus SMA Negeri 2 Bantul 

No. 
Tenaga 

Kependidikan 
PNS Non PNS 

TOTAL 
LK PR JML LK PR JML 

1 Administrasi Sekolah 4 5 9 1 1 2 11 
2 Perpustakaan - 1 1 - - - 1 
3 Laboran - - - - 2 2 2 
4 Tenaga layanan khusus - - - 7 2 9 9 

JUMLAH 4 6 10 8 5 13 23 
 

SMA Negeri 2 Bantul memiliki kepala administrasi sekolah atau 

koordinator TAS dengan kualifikasi SMA. Belum memenuhi syarat, walaupun 

telah berpengalaman 30 sebagai pegawai.  Dalam hal ini penulis menyarankan 

kepada kepala sekolah untuk memberi kesempatan koordinator tenaga 

administrasi untuk kuliah di universitas terbuka supaya terpenuhi kualifikasinya.  

Pelaksana urusan tenaga administrasi rata-rata sudah memiliki 

kompetensi yang memadai termasuk di bidang pemanfaatan TIK. Jika pekerjaan 

membutuhkan keterampilan IT yang lebih tinggi, maka dilaksanakan oleh 

seorang operator komputer. 

Kepala perpustakaan SMA Negeri 2 Bantul adalah seorang PNS tenaga 

kependidikan berkualifikasi akademik S1 dengan pengalaman kerja 27 tahun. 

Beliau belum memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah 

yang ditetapkan pemerintah. Tenaga perpustakaan berjumlah 1 orang dengan 

kualifikasi akademik SMA dan belum memiliki sertifikat kompetensi 

pengelolaan perpustakaan sekolah. 



98 
 

 

SMA Negeri 2 Bantul memiliki 7 laboratorium yaitu laboratorium lab. 

fisika, kimia, biologi, lab. bahasa, lab. ips, lab. komputer dan lab. multimedia. 

Laboratorium tersebut hanya memiliki 2 laboran. Jabatan kepala laboratorium 

dibebankan kepada guru mata pelajaran sebagai tugas tambahan. 

 

4.  Pengelolaan Ketatausahaan Sekolah 

Salah satu tugas Kepala Sekolah adalah memastikan bahwa administrasi 

sekolah dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka menunjang pembuatan 

kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat, penyusunan rencana kerja 

sekolah, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaporan kinerja sekolah. Tugas-tugas 

administrasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila sekolah memiliki 

Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) yang memenuhi standar, seperti tertuang 

dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga 

Administrasi Sekolah. 

Dalam Permendiknas tersebut ditetapkan bahwa Tenaga Administrasi 

Sekolah perlu memiliki 4 kompetensi, yaitu: (1) Kompetensi Kepribadian, (2) 

Kompetensi Sosial, (3) Kompetensi Teknis Administrasi Sekolah, dan (4) 

Kompetensi Manajerial Ketatausahaan Sekolah. Guna menjamin 

terselenggaranya administrasi sekolah yang baik Kepala Sekolah harus 

melakukan pembinaan berkelanjutan kepada tenaga administrasi sekolah melalui 

berbagai media, kesempatan, dan cara-cara yang simpatik. 

Mengkaji pembinaan tenaga administrasi sekolah tempat magang pada 

kegiatan on the job learning (OJL) bertujuan untuk melatih calon kepala sekolah 



99 
 

 

mengembangkan dimensi kompetensi manajerial khususnya kompetensi 

mengelola staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara 

optimal. 

Berdasarkan hasil pengisian instrumen kajian pembinaan tenaga 

administrasi sekolah (TAS), wawancara dengan kepala sekolah, kepala tenaga 

administrasi sekolah dan matriks kajian TAS, berikut penulis sajikan deskripsi 

hasil kajian pembinaan TAS tempat magang di sekolah sendiri dan sekolah lain. 

 

a. MAN Sabdodadi Bantul  

MAN Sabdodadi Bantul yang berdiri di atas lahan seluas 6.319  m2 

dengan jumlah siswa sebanyak 546 orang yang terdistribusi dalam 18 

rombongan belajar saat ini hanya memiliki Tenaga Administrasi Sekolah 

sebanyak 10 orang yang terdiri dari 8 orang pegawai tetap (PNS) dan 2 orang 

pegawai tidak tetap (Non PNS). Sedangkan 7 orang pegawai tidak tetap 

terdistribusi sebagai berikut: 2 orang petugas perpustakaan, 2 orang petugas 

kebersihan, 1 orang penjaga sekolah, dan 2 orang satpam. 

Dengan jumlah siswa dan rombel yang ada, idealnya MAN Sabdodadi 

Bantul sesuai permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga 

Administrasi Sekolah minimal memiliki tenaga admnistasi yang terdiri dari 1 

orang Kepala Tenaga Administrasi, masing-masing 1 orang pelaksana urusan 

administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, humas,  persuratan 

dan pengarsipan, kurikulum, kesiswaan, serta masing-masing 1 orang petugas 

layanan khusus (penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan dan pesuruh). 
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Dari kondisi itu MAN Sabdodadi Bantul mengatur dengan memberdayakan 

tenaga-tenaga yang ada, sehingga untuk petugas layanan khusus dilaksanakan 

oleh satu orang (tugas rangkap) misalnya tukang kebun merangkap penjaga, 

tenaga kebersihan, dan pesuruh. 

Kualifikasi pendidikan tenaga administrasi sekolah semuanya sudah 

sesuai standar berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2008, bahkan ada 

diantaranya berkualifikasi S1, yaitu kepala tata usaha, pelaksana urusan 

kesiswaan, dan 2 petugas perpustakaan. Tiga orang petugas layanan khusus 

mempunyai kualifikasi pendidikan masing-masing SMA sedangkan penjaga 

sekolah dan petugas kebersihan mempunyai kualifikasi SD. 

Dalam melaksanakan tugasnya semua pelaksana urusan sudah 

menggunakan teknologi IT, kecuali 1 orang yang belum bisa, karena pada saat 

pengangkatan sebagai pegawai negeri sudah berusia di atas 50 tahun. 

Empat dimensi kompetensi TAS yang diharapkan dapat dibina oleh 

kepala sekolah berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang Standar 

Tenaga Administrasi Sekolah adalah : 

a. Dimensi kompetensi kepribadian yang meliputi kompetensi : 

1) Integritas dan akhlak mulia 

2) Etos kerja positif 

3) Pengendalian diri 

4) Rasa percaya diri 

5) Fleksibilitas 

6) Teliti 



101 
 

 

7) Disiplin 

b. Dimensi kompetensi sosial yang meliputi kompetensi : 

1) Kerjasama dalam tim 

2) Pelayanan prima 

3) Kesadaran berorganisasi 

4) Berkomunikasi efektif 

5) Membangun hubungan kerja 

c. Dimensi kompetensi teknis yang meliputi kompetensi : 

1) Administrasi kepegawaian 

2) Administrasi keuangan sekolah 

3) Administrasi sarana prasarana sekolah 

4) Administrasi humas 

5) Administrasi persuratan dan pengarsipan 

6) Administrasi kesiswaaan 

7) Administrasi kurikulum 

8) Administrasi layanan khusus 

9) Administrasi teknologi informasi dan komunikasi 

d. Khusus untuk Kepala Tenaga Administrasi memiliki Dimensi kompetensi 

manajerial yang meliputi kompetensi : 

1) Mendukung pengelolaan SNP 

2) Menyusun program dan laporan kerja 

3) Mengorganisasikan staf 

4) Mengembangkan staf 
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5) Mengambil keputusan 

6) Menciptakan iklim kerja kondusif 

7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya 

8) Membina staf 

9) Mengelola konflik 

10) Menyusun laporan 

Pembinaan tenaga administrasi sekolah pada empat dimensi kompetensi 

TAS yang dilakukan kepala MAN Sabdodadi Bantul belum berjalan secara 

optimal. Hal ini terlihat masih ada TAS yang kurang disiplin. 

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengalaman penulis mengabdi di 

MAN Sabdodadi Bantul, model pembinaan yang berupa pemberian sanksi dan 

reward belum dilakukan kepala sekolah. Bentuk pembinaan dengan pemberian 

sanksi dapat dilakukan bagi tenaga administrasi yang sudah banyak melakukan 

pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan kode etik, tugas dan fungsinya, karena 

memang selama ini belum pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang 

melanggar kode etik, tugas dan fungsinya. Demikian pula bentuk pembinaan 

dengan pemberian reward atau penghargaan bagi tenaga administrasi yang 

memiliki prestasi supaya mereka lebih semangat dalam menjalankan tugas-tugas 

dan fungsinya. 

Model pelaporan yang dilaksanakan Tenaga Administrasi Sekolah di 

MAN Sabdodadi Bantul adalah : masing-masing pelaksana urusan melaporkan 

secara langsung dan tertulis terhadap kemajuan dan hasil kerjanya selama 

periode tertentu, namun belum terjadwalkan. Demikian juga laporan secara 
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berkala dan kontinyu masih belum ditujukan kepada komite sekolah sesuai 

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Laporan kepada 

komite masih bersifat insidentil dan situasional saja. Oleh karena itu dalam 

kegiatan OJL ini penulis juga menyarankan kepada kepala sekolah untuk 

melaksanakan laporan secara berkala dan kontinyu yang ditujukan kepada 

komite sekolah sesuai Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan. 

 

b. SMA Negeri 2 Bantul  

SMA Negeri 2 Bantul yang berdiri sejak tahun 1976 di atas lahan seluas 

15.000 m2 dengan jumlah siswa sebanyak 738 orang yang terdistribusi dalam 27 

rombongan belajar saat ini memiliki Tenaga Administrasi Sekolah sebanyak 23 

orang yang terdiri dari 9 orang pegawai tetap (PNS) dan. 14 orang pegawai tidak 

tetap (Non PNS) dengan rincian 11 orang sebagai tenaga administrasi sekolah, 1 

orang petugas perpustakaan, 2 orang laboran, dan 9 orang  sebagai petugas 

layanan khusus. 

Dengan jumlah siswa dan rombel yang ada, idealnya SMA Negeri 2 

Bantul sesuai permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga 

Administrasi Sekolah minimal memiliki tenaga admnistasi yang terdiri dari 1 

orang Kepala Tenaga Administrasi, masing-masing 1 orang pelaksana urusan 

administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, humas,  persuratan 

dan pengarsipan, kurikulum, kesiswan, serta masing-masing 1 orang petugas 

layanan khusus (penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan dan pesuruh). 
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Dari kondisi itu SMA Negeri 2 Bantul mengatur dengan memberdayakan 

tenaga-tenaga yang ada, sehingga ada beberapa jenis tugas dilaksanakan oleh 

satu orang (tugas rangkap) terutama pada tugas layanan khusus. 

Kualifikasi pendidikan tenaga administrasi sekolah semuanya sudah 

sesuai standar berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2008. 

Dalam melaksanakan tugasnya semua pelaksana urusan sudah 

menggunakan teknologi IT, karena semuanya sudah menguasai teknologi 

tersebut meskipun masih perlu pengembangan untuk meningkatkan kemampuan 

dan keterampilannya. Khusus untuk pekerjaan yang membutuhkan tingkat 

keterampilan IT lebih, ditangani oleh operator komputer khusus. 

Berdasarkan hasil wawancara, pemantauan, dan isian instrumen di SMA 

Negeri 2 Bantul, model pembinaan yang berupa pemberian sanksi dan reward 

belum dilakukan kepala sekolah. Bentuk pembinaan dengan pemberian sanksi 

dapat dilakukan bagi tenaga administrasi yang sudah banyak melakukan 

pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan kode etik, tugas dan fungsinya, karena 

memang selama ini belum pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang 

melanggar kode etik, tugas dan fungsinya. Demikian pula bentuk pembinaan 

dengan pemberian reward atau penghargaan bagi tenaga administrasi yang 

memiliki prestasi supaya mereka lebih semangat dalam menjalankan tugas-tugas 

dan fungsinya. 

Model pelaporan yang dilaksanakan Tenaga Administrasi Sekolah di 

SMA Negeri 2 Bantul adalah : masing-masing pelaksana urusan melaporkan 

secara langsung dan tertulis terhadap kemajuan dan hasil kerjanya selama 
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sebulan dalam rapat pembinaan bulanan, sedangkan kepala sekolah 

mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul. 

Laporan secara berkala dan kontinyu belum dilakukan sesuai Permendiknas No. 

19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Laporan kepada komite masih 

bersifat insidentil dan situasional saja. Oleh karena itu dalam kegiatan OJL ini 

penulis menyarankan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan laporan secara 

berkala dan kontinyu yang ditujukan kepada komite sekolah sesuai 

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. 

 

5. Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah 

a. MAN Sabdodadi Bantul 

Secara umum Kondisi sarana prasarana pada MAN Sabdodadi Bantul adalah 

sebagai berikut : 

1) Data Ruang Belajar (Kelas) dengan ukuran 7 x 9 m2 sebanyak 18 ruang dalam 

kondisi baik. 

2) Data ruang belajar lainnya 

NO Jenis ruangan Jumlah (buah) 
Ukuran  

(m2) 
Kondisi 

1 Perpustakaan 1 100 Baik 
2 Lab Biologi 1 90 Baik 
3 Lab Kimia/Fisika 1 90 Baik 
4 Keterampilan 2 92 dan 62 Baik 
5 Kesenian 1 45 Baik 
6 Lab Bahasa 1 63 Baik 
7 Lab komputer 1 63 Baik 

 

3) Data Ruang Kantor 

No Jenis ruangan Jumlah (buah) Ukuran (m2) Kondisi 
1 Kepala sekolah 1 55 Baik 
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2 Wakil Kepala sekolah - - - 
3 Guru 1 144 Baik 
4 Tata Usaha 1 140 Baik 

 

4) Data ruang penunjang 

No Jenis ruangan Jumlah (buah) 
Ukuran 

(m2) 
Kondisi 

1 Gudang 2 16 dan 9 Baik 
2 Dapur  1 12 Baik 
3 KM / WC Guru / kepsek 4 3/2/2 Baik 
4 KM / WC Siswa 9 2 Baik 
5 BP/BK 1 28 Baik 
6 UKS 1 50 Baik 
7 PMR / Pramuka 1 10 Baik 
8 OSIS 1 15 Baik 
9 Ibadah 1 200 Baik 
10 Kantin 1 24 Baik 
11 Rumah pompa/Menara air 3 9 Baik 
12 Bangsal Kendaraan  5 40 Baik 
13 Rumah Penjaga 1 60 Baik 
14 Pos jaga 1 12 Baik 
15 Metting Room 1 154 Baik 

 

5) Lapangan Olahraga dan upacara 

No Lapangan 
Jumlah 
(buah) 

Ukuran 
(m2) 

kondisi Keterangan 

1 Lapangan olahraga 
a. Basket 
b. Badminton 
c. Takraw 
d. Volly ball 

 
 

1 515 m2 

 
 

Baik 

Lap. Badminton, 
takraw dan volley 
ball menjadi satu 

2 Lapangan Upacara 1 270 Baik  

 

6) Kepemilikan tanah sekolah 

Status tanah :    milik Pemerintah 

Luas lahan/tanah :    6.319 m2 

Luas tanah terbangun :    3.337 m2 

Lapangan olahraga/upacara :    515 m2 

7) Perabot  (Furniture) utama 
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a). Perabot ruang kelas (belajar) 
No. Ruang 

kelas 
Meja Kursi Almari/ 

Rak 
Papan 
Tulis 

LCD 
Projector 

1 18 324 576 18 18 18 
 
b). Perabot ruang belajar lain 
No. Ruang Meja Kursi Almari/Rak Papan 

Tulis 
LCD 

Projector 
1 Perpustakaan 15 20 8 1 - 
2 Lab Biologi 8 35 3 1 1 
3 Lab Fisika/ 

Kimia 
6 36 7 1 - 

4 Lab Tatabusana 6 20 6 1 1 
5 Lab Otomotif 2 12 3 1 - 
6 Lab Komputer 40 42 1 1 1 
7 Lab Bahasa 36 40 1 1 1 
8 Ruang Kesenian 2 6 1 1 - 
9 Meeting Room 40 97 - 1 1 

 
c). Perabot ruang kantor 
No. Ruang Meja Kursi Almari/Rak Papan Tulis LCD Projector 
1 R. Kasek  4 7 4 2 - 
2 R. TU 15 16 10 2 - 
3 R. Guru 52 60 8 3 - 

 
d). Perabot ruang penunjang 
No. Ruang Meja Kursi Almari/Rak Papan Tulis LCD Projector 
1 BK 6 12 6 1 - 
2 UKS 2 4 2 - - 
3 PMR/Pramuka 1 2 1 1 - 
4 OSIS 3 5 2 1 - 
5 Gudang - - 3 - - 
6 Ibadah 16 - 2 1 - 
7 Kantin 32 30 4 - - 

 

1) Perencanaan 

Setiap menjelang tahun pelajaran baru sekolah telah membuat usulan / 

perencanaan tentang : jenis ruang yang dibutuhkan, sarana prasarana, alat/ media 

pembelajaran untuk diajukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY 

ke pemerintah (Kementerian Agama).  
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2) Pengadaan 

Pengadaan rutin yang dilakukan adalah alat tulis kantor (ATK) dan alat habis 

pakai untuk praktik siswa. Untuk pengadaan insidental adalah pengadaan 

mebeler, penambahan unit komputer, dan penambahan koleksi buku 

perpustakaan jika dipandang perlu. 

3) Perbaikan 

Perbaikan gedung, dilakukan secara berkesinambungan, sesuai prioritas 

kerusakannya dengan biaya pemeliharaan (anggaran pemerintah). Perbaikan 

peralatan dilakukan oleh teknisi internal / eksternal 

4) Perawatan 

Perawatan/ pemeliharaan dilakukan secara berkelanjutan oleh teknisi dari 

internal. Jika perawatan dan pemeliharan tidak mampu dilakukan oleh teknisi 

internal maka dimanfaatkan teknisi eksternal. 

5) Pemberdayaan 

Fasilitas sekolah (sarpras) dimanfaatkan secara optimal:semua warga sekolah 

dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. 

6) Penghapusan 

Selama ini MAN Sabdodadi Bantul belum pernah mengusulkan penghapusan 

barang.  

7) Inventarisasi dan Pelaporan 

Inventarisasi dan pelaporan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dan 

dilakukan secara rutin oleh tenaga urusan invetaris 
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b. SMA Negeri 2 Bantul 

Secara umum Kondisi sarana prasarana pada SMA Negeri 2 Bantul adalah 

sebagai berikut : 

1) Data Ruang Belajar (Kelas) dengan ukuran 7 x 9 m2 sebanyak 27 ruang dalam 

kondisi baik. 

2) Data ruang belajar lainnya 

NO Jenis ruangan Jumlah (buah) 
Ukuran  

(m2) 
Kondisi 

1 Perpustakaan 1 200 Baik 
2 Lab Biologi 1 100 Baik 
3 Lab Kimia 1 100 Baik 
4 Lab Fisika 1 100 Baik 
5 Keterampilan 1 63 Baik 
6 Kesenian 1 63 Baik 
7 Lab Bahasa 1 63 Baik 
8 Lab komputer 1 63 Baik 
9 Multimedia 1 100 Baik 

 

3) Data Ruang Kantor 

No Jenis ruangan Jumlah (buah) 
Ukuran  

(m2) 
Kondisi 

1 Kepala sekolah 1 100 Baik 
2 Wakil Kepala sekolah 1 100 Baik 
3 Guru 1 300 Baik 
4 Tata Usaha 1 96 Baik 
5 Tamu 5 9 Baik 

 

4) Data ruang penunjang 

No Jenis ruangan Jumlah (buah) 
Ukuran 

(m2) 
Kondisi 

1 Gudang 1 63 Baik 
2 Dapur  1 9 Baik 
3 KM / WC Guru / kepsek 3 4 Baik 
4 KM / WC Siswa 26 4 Baik 
5 BP/BK 1 63 Baik 
6 UKS 1 96 Baik 
7 PMR / Pramuka 1 32 Baik 
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No Jenis ruangan Jumlah (buah) 
Ukuran 

(m2) 
Kondisi 

8 OSIS 1 32 Baik 
9 Ibadah 1 300 Baik 
10 Ganti 2 160 Baik 
11 Koperasi 1 80 Baik 
12 Hall / Lobi 1 600 Baik 
13 Kantin 1 900 Baik 
14 Rumah pompa/Menara air 1 4 Baik 
15 Bangsal Kendaraan  1 12 Baik 
16 Pos jaga 1 9 Baik 
17 Meeting Room 2 200 Baik 

 

5) Lapangan Olahraga dan upacara 

No Lapangan 
Jumlah 
(buah) 

Ukuran 
(m2) 

kondisi Keterangan 

1 Lapangan olahraga 
e. Basket 
f. Badminton 
g. Takraw 
h. Volly ball 

 
1 
1 
- 
1 

 
100 
128 

- 
128 

 
Baik 
Baik 

- 
Baik 

 

2 Lapangan Upacara 1 1800 Baik  

 

6) Kepemilikan tanah sekolah 

Status tanah :    milik Kasultanan (Sultan Ground) 

Luas lahan/tanah :    15.000   m2 

Luas tanah terbangun :    10.000   m2 

Lapangan olahraga/upacara :      1.800   m2 

7) Perabot  (Furniture) utama 

a). Perabot ruang kelas (belajar) 

No. Ruang 
kelas 

Meja Kursi Almari/ 
Rak 

Papan 
Tulis 

LCD 
Projector 

1 27 442 800 20 35 27 
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b). Perabot ruang belajar lain 

No. Ruang Meja Kursi Almari/Rak Papan 
Tulis 

LCD 
Projector 

1 Perpustakaan 17 64 20 1 - 
2 Lab Biologi 22 35 3 1 - 
3 Lab Fisika 20 34 3 1 - 
4 Lab Kimia 20 24 3 1 - 
5 Keterampilan 10 10 - 1 - 
6 Lab Komputer 22 23 - 1 - 
7 Lab Bahasa 22 41 3 1 - 
8 Multimedia 29 89 - 1 - 
9 Meeting Room 50 100 - 1 1 

 

c). Perabot ruang kantor 

No. Ruang Meja Kursi Almari/Rak Papan Tulis LCD Projector 
1 R. Kasek  2 7 1 - - 
2 R. Wakasek  8 11 5 - - 
3 R. TU 13 10 13 - - 
4 R. Guru 58 60 55 2 - 

 

d). Perabot ruang penunjang 

No. Ruang Meja Kursi Almari/Rak Papan Tulis LCD Projector 
1 BK 8 22 4 2 - 
2 UKS 8 10 4 - - 
3 PMR/Pramuka 5 10 1 1 - 
4 OSIS 10 20 1 1 - 
5 Gudang 20 90 2 - - 
6 Ibadah 1 1 2 2 - 
7 Koperasi 4 8 2 - - 
8 Kantin 11 12 2 - - 

 

1) Perencanaan 

Sekolah telah membuat usulan / perencanaan tentang: jenis ruang yang 

dibutuhkan, alat/ media pembelajaran, kepada Dinas Dikmenof Kabupaten 

Bantul. Disamping itu perencanaan pengadaan barang-barang juga berdasarkan 

usulan dari masing-masing guru mata pelajaran maupun pengelola ruangan.  
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2) Pengadaan 

Pengadaan rutin yang dilakukan adalah alat tulis kantor (ATK) dan alat habis 

pakai untuk praktik siswa. Untuk pengadaan insidental adalah pengadaan 

mebeler, penambahan unit komputer, dan penambahan koleksi buku 

perpustakaan jika dipandang perlu. 

3) Perbaikan 

Perbaikan gedung, dilakukan secara berkesinambungan, sesuai prioritas dan 

kemampuan keuangan. Perbaikan peralatan, dilakukan oleh teknisi internal / 

eksternal 

4) Perawatan 

Perawatan/ pemeliharaan dilakukan secara berkelanjutan oleh teknisi dari 

internal. Jika perawatan dan pemeliharan tidak mampu dilakukan oleh teknisi 

internal maka dimanfaatkan teknisi eksternal. 

5) Pemberdayaan 

Fasilitas sekolah (sarpras) dimanfaatkan secara optimal:semua warga sekolah 

dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. 

6) Penghapusan 

Selama ini SMA Negeri 2 Bantul belum pernah mengusulkan penghapusan 

barang.  

7) Inventarisasi dan Pelaporan 

Inventarisasi  dan Pelaporan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, secara 

rutin, dan periodik. 
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6. Pengelolaan Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan 

kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh 

sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan 

penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi di 

daerah.Pengembangan Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

beragam mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 

standar isi (Permendiknas nomor 22 tahun 2006), proses, kompetensi lulusan 

(Permendiknas nomor 23 tahun 2006 ), tenaga pendidik dan kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua 

dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu Standar Isi (SI) dan 

Standar  Kompetensi   Lulusan (SKL) merupakan acuan utama  bagi satuan 

pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Disamping itu secara teknis 

digunakan panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh BSNP tahun 2006. 

Panduan tersebut memuat tentang konsep dasar, prinsip, prosedur dan kriteria 

pengembangan KTSP 

Seorang calon kepala sekolah diharapkan dapat memahami pengelolaan 

kurikulum sekolah sehingga pada saatnya nanti setelah menjadi kepala sekolah 

sudah dapat mengelola kurikulum sekolahnya dengan baik. 
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Berdasarkan hasil pengisian instrumen analisis dokumen 1, dokumen 2, 

wawancara dengan urusan kurikulum dan matriks kajian pengelolaan kurikulum, 

berikut ini saya sajikan deskripsi hasil kajian pengelolaan kurikulum MAN 

Sabdodadi Bantul dan SMA Negeri 2 Bantul 

a. MAN Sabdodadi Bantul 

Kurikulum MAN Sabdodadi Bantul tahun pelajaran 2015/2016 disusun 

oleh tim pengembang kurikulum yang dibentuk oleh kepala sekolah. Tim ini 

bekerja menysusun kurikulum dokumen 1. sedangkan dokumen 2 disusun dari 

kumpulan silabus dan RPP yang dibuat masing-masing guru. Kurikulum 

2015/2016 ditanda tangani kepala sekolah, ketua komite dan Kepala Bidang 

Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa 

Yogyakarta, namun tanpa didahului dengan uji publik. 

Penyusunan Kurikulum MAN Sabdodadi Bantul Tahun Pelajaran 

2015/2016 berdasarkan pada pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan 

mengacu pada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh 

BSNP. 

Secara umum, kurikulum MAN Sabdodadi Bantul disusun berdasarkan 

panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan BSNP untuk jenjang pendidikan 
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dasar dan menengah. Dokumen I kurikulum disusun dengan kerangka sebagai 

berikut: 

Halaman Judul 
Lembar Pengesahan 
Kata Pengantar 
Daftar Isi  
 
BAB I  PENDAHULUAN  
A.  Latar Belakang 
B.  Landasan Hukum 
C.  Tujuan Pengembangan 
 
BAB II  VISI, MISI, DAN TUJUAN 
A.  Tujuan Pendidikan Menengah 
B. Visi Man Sabdodadi Bantul 
C.  Misi Man Sabdodadi Bantul 
D.  Tujuan Man Sabdodadi Bantul  
E.  Motto Man Sabdodadi Bantul  
 
BAB III  STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM  
A.  Kerangka Dasar  
1.  Kelompok Mata Pelajaran 
2. Prinsip Pengembangan Kurikulum  
3.  Prinsip Pelaksanaan Kurikulum 
B.  Struktur Kurikulum Man Sabdodadi Bantul  
C. Muatan Kurikulum Man Sabdodadi Bantul 
1.  Mata Pelajaran 
2. Muatan Lokal  
3.  Kegiatan Pengembangan Diri 
4. Pengaturan Beban Belajar 
5. Ketuntasan Belajar 
6. Penilaian Peserta Didik 
7. Kenaikan Kelas, Penjurusan, Dan Kelulusan 
8. Mutasi 
9. Pendidikan Kecakapan Hidup 

10. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Global 
 
BAB IV  KALENDER PENDIDIKAN 
A.  Alokasi Waktu  
B. Penetapan Kalender Pendidikan 
1.  Permulaan Tahun Pelajaran 
2. Waktu Belajar  
3.  Libur Madrasah 
Lampiran 
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Visi “Terwujudnya peserta didik yang Santun dan PEKa terhadap 

lingkungan sosial, Taqwa, teRampil, Unggul dan Mandiri” menggambarkan 

tujuan yang ingin oleh MAN Sabdodadi Bantul.  

Struktur kurikulum MAN Sabdodadi Bantul meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun 

mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Sedangkan pengorganisasian jenjang 

kelas dan jurusan adalah sebagai berikut. 

1) Struktur Kurikulum kelas X 

Kurikulum yang digunakan untuk kelas X adalah kurikulum 2013. Kelas 

X terdiri atas peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu – Ilmu Sosial 

(IIS) dan Lintas Minat yang didasarkan pada pemilihan minat peserta didik. 

Pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan ekstra dan BK, dengan kegiatan 

Pramuka sebagai ekstra kurikuler wajib. 

Mengacu pada Permendikbud RI nomor 69 tahun 2013, jumlah mata 

pelajaran di kelas X ada 16 mata pelajaran terdiri atas 6 mata pelajaran wajib A, 

4 mata pelajaran wajib B,  4 mata pelajaran peminatan dan 2 mata pelajaran 

Lintas Minat. Sedangkan berdasarkan Permenag RI Nomor 165 Tahun 2014 

untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terdiri dari Qur’an hadits, Akidah 

Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Sedangkan kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi  ditambah Bahasa Arab. Masing-

masing mata pelajaran tersebut diberikan alokasi waktu 2 jam pembelajaran per 

minggu, kecuali Bahasa Arab diberikan alokasi waktu 4 jam pembelajaran. 

Namun karena tuntutan muatan lokal, maka alokasi waktu Bahasa Arab 
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dikurangi 1 jpl untuk digunakan muatan lokal Bahasa Jawa. Jumlah total jam 

pembelajaran per minggu 49 jpl yang terdistribusi untuk 19 mata pelajaran. 

 
Tabel 23. Struktur Kurikulum Kelas X 

Komponen 
Alokasi Jpl Per 

Minggu 

Mata Pelajaran X MIA X IIS 

Kelompok  A (Wajib) 

1. A. Al Qur'an Hadits 2 2 

  B. Fikih 2 2 

  C. Akidah Akhlak 2 2 

  D. Ski 2 2 

2. PPKN 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 

4. Matematika 4 4 

5. Sejarah Indonesia 2 2 

6. Bahasa Inggris 2 2 

7. Bahasa Arab 3 3 

Kelompok  B (Wajib) 

8. Seni Budaya 2 2 
9. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, Dan 

Kesehatan  2 2 
10. Prakarya Dan Kewirausahaan: 

Keterampilan 2 2 
11. Muatan Lokal : Bahasa Jawa  2 2 

Kelompok C (Peminatan MIPA)  

12. Matematika 2 

13. Biologi 4 

14. Fisika 4 
 15. Kimia 4 
 Kelompok C (Peminatan IPS)  

12. Geografi 4 

13. Sejarah 
 

2 

14. Sosiologi 
 

4 

15. Ekonomi 4 

Mapel Lintas Peminatan  

16. Bahasa Inggris 2 2 

Jumlah Jam Pembelajaran Per Minggu 49 49 
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2) Struktur Kurikulum kelas XI dan XII 

Berdasarkan standar isi jumlah jam pembelajaran per minggu ada 39 jam 

pembelajaran. Sedangkan berdasarkan Permenag Nomor 2 Tahun 2008 untuk 

madrasah aliyah jumlah jam pembelajaran per minggu ada 45 jam pembelajaran. 

Jadi ada penambahan 6 jam pembelajaran yang alokasinya digunakan untuk 

mapel agama yang terdiri dari Bahasa Arab, Qur’an Hadits, Fikih, Akidah 

Akhlak( kelas X dan XI) dan Sejarah Kebudayaan Islam (kelas XII).  

Kelompok kelas XI dan XII, merupakan program penjurusan yang terdiri 

atas dua program, yaitu:  

a) Program Ilmu Pengetahuan Alam,  

b) Program Ilmu Pengetahuan Sosial.  

Pengelompokkan peserta didik ke dalam masing-masing program jurusan 

didasarkan pada ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh madrasah. 

Tabel 24. Struktur Kurikulum Kelas XI dan XII Program IPA 

Komponen 

Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 
Smt 

1 
Smt 

2 
Smt 

1 
Smt 

2 

A. Mata Pelajaran - - - - 

1. Pendidikan Agama Islam - - - - 

a. Quran Hadits 2 2 2 2 

b. Fiqih 2 2 2 2 

c. Aqidah Akhlaq 2 2 2 2 

d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 

4. Bahasa Arab 2 2 2 2 

5. Bahasa Inggris 4 4 4 4 

6. Matematika 4 4 4 4 

7. Sejarah 2 2 2 2 
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Komponen 

Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 
Smt 

1 
Smt 

2 
Smt 

1 
Smt 

2 

8. Fisika 4 4 4 4 

9. Kimia 4 4 5 5 

10. Biologi 5 5 5 5 

11. Seni Budaya (Seni Musik) 2 2 2 2 

12. 
Pendidikan Jasmani Olah raga 
dan Kesehatan 2 2 2 2 

13. 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 2 2 2 2 

14. Keterampilan Pilihan: 

2 2 2 2 
Tata Busana/ Otomotif/ 
Komputer 

B. Muatan Lokal : Bahasa Jawa 2 2 1 1 

C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 2*) 

Jumlah 49 49 49 49 
 

Tabel 25. Struktur Kurikulum Kelas XI dan XII Program IPS 

Komponen 

Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 
Smt 

1 
Smt 

2 
Smt 

1 
Smt 

2 

A. Mata Pelajaran - - - - 
1. Pendidikan Agama Islam - - - - 
a. Quran Hadits 2 2 2 2 
b. Fiqih 2 2 2 2 
c. Aqidah Akhlaq 2 2 2 2 
d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 2 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 
4. Bahasa Arab 2 2 2 2 
5. Bahasa Inggris 4 4 4 4 
6. Matematika 5 5 5 5 
7. Sejarah 2 2 2 2 
8. Geografi 4 4 4 4 
9. Ekonomi 4 4 5 5 
10. Sosiologi 4 4 4 4 
11. Seni Budaya (Seni Musik) 2 2 2 2 
12. Pendidikan Jasmani Olah raga 

dan Kesehatan 2 2 2 2 
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Komponen 

Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 
Smt 

1 
Smt 

2 
Smt 

1 
Smt 

2 
13. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 2 2 2 2 
14. Keterampilan Pilihan: Tata 

Busana/Otomotif/Komputer 2 2 2 2 

B. Muatan Lokal: Bahasa Jawa 2 2 1 1 
C. Pengembangan Diri  2*) 2*) 2*) 2*) 

Jumlah 49 49 49 49 
 

Silabus yang dikembangkan oleh guru-guru berdasarkan Standar Isi (SI), 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan panduan penyusunan KTSP yang 

diterbitkan oleh BSNP. Kegiatan penyusunan dan pengembangkan silabus 

dilakukan secara mandiri ataupun berkompok dalam pertemuan MGMP sekolah 

ataupun MGMP mata pelajaran. Diakui bahwa silabus yang dikembangkan oleh 

guru-guru belum sepenuhnya berasal dari hasil pengebangan sendiri namun 

sebagian masih mencontoh silabus dari sekolah-sekolah lain dengan beberapa 

perbaikan dan penyesuaian. 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam silabus belum membagi ke 

dalam bentuk tatap muka (TM), penugasan terstruktur (PT) dan kegiatan mandiri 

tidak terstruktur (KMTT). 

Guru-guru memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran baik mata 

pelajaran muatan nasional ataupun mata pelajaran muatan lokal. Seperti halnya 

dengan silabus, kegiatan penyusunan RPP juga dilakukan oleh guru-guru secara 

mandiri ataupun berkelompok dalam pertemuan MGMP sekolah ataupun 
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MGMP mata pelajaran. RPP yang disusun guru sebagian masih meng-copy paste 

RPP sekolah lain dengan beberapa perubahan-perubahan. Namun tentu ada juga 

beberapa guru yang telah menyusun RPP berdasarkan hasil pemikiran sendiri 

ataupun kelompok dengan memperhatikan lingkungan sekolah atau siswa, nilai-

nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat Bantul. 

Metode pembelajaran yang dirancang guru-guru dalam silabus dan RPP 

sebagian sudah menggunakan metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

kreatif, menantang dan memotivasi siswa. Sebagian guru masih ada yang 

menggunakan pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran langsung.  

Baik pada Silabus maupun RPP sebagian sudah memasukkan komponen 

nilai-nilai karakter bangsa, ada pula yang belum memasukkan unsur karakter 

dalam penyusunannya. Untuk itu kami merekomendasikan untuk memasukkan 

unsur karakter dalam penyusunan silabus maupun RPP sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005 – 2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), 

yaitu terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, 

dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan prilaku 

manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek. 
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b. SMA Negeri 2 Bantul 

Kurikulum SMA Negeri 2 Bantul tahun pelajaran 2015/2016 disusun 

oleh tim pengembang kurikulum yang dibentuk oleh kepala sekolah. Tim ini 

bekerja merampungkan kurikulum dengan menggabungkan dokumen 1 dan 

dokumen 2. Kurikulum 2015/2016 ditanda tangani kepala sekolah, ketua komite 

dan disahkan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya 

diajukan dalam uji publik untuk mendapatkan persetujuan. 

Penyusunan Kurikulum SMA Negeri 2 Bantul Tahun Pelajaran 

2015/2016 berdasarkan pada pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan 

mengacu pada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh 

BSNP. 

Secara umum, kurikulum SMA Negeri 2 Bantul disusun berdasarkan 

panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan BSNP untuk jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Dokumen I kurikulum disusun dengan kerangka sebagai 

berikut: 

Halaman Judul 
Lembar Pengesahan 
Kata Pengantar 
Daftar Isi  
Daftar Tabel 
BAB I  PENDAHULUAN  
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A.  Latar Belakang 
B.  Landasan Hukum 
 
BAB II  TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN 
A.  Tujuan Satuan Pendidikan  
B. Visi SMAN 2 Bantul 
C.  Misi SMAN 2 Bantul 
D.  Tujuan SMAN 2 Bantul  
E.  Motto SMAN 2 Bantul 
 
BAB III  STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM  
A.  Kerangka Dasar  
1.  Landasan Filosofi 
2. Landasan Sosiologi 
3.  Landasan Psikopedagogis 
4.  Landasan Yuridis 
B.  Struktur Kurikulum SMAN 2 Bantul 
1.  Daftar Mata Pelajaran 
2. Pengaturan Alokasi Waktu per Mata pelajaran  
3.  Pemanfaatan Tambahan 2 jam per Minggu 
4. Program Muatan Lokal 
C. Muatan Kurikulum SMAN 2 Bantul 
1.  Muatan Kurikulum Nasional dan Lokal  
2. Jumlah Mata Pelajaran 
3.  Kegiatan Pengembangan Diri 
4. Pengaturan Beban Belajar 
5. Ketuntasan Belajar 
6. Penilaian, Kenaikan Kelas, Dan Kelulusan 
7. Kriteria peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat 
8. Pendidikan Kecakapan Hidup 
9. Pendidikan Kewirausahaan 

10. Keunggulan Lokal Dan Global 
 
BAB IV  KALENDER PENDIDIKAN 
A.  Permulaan Tahun Pelajaran  
B. Waktu Pembelajaran Efektif  
C. Penetapan Kalender Pendidikan 
 
BAB V  ANALISIS KEADAAN POTENSI SEKOLAH 
A.  Lingkungan Sekolah 
B. Keadaan Sekolah  
C. Personal Sekolah 
D.  Peserta Didik 
E. Orang Tua Peserta Didik  
F. Kerjasama 
G. Prestasi Sekolah 
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BAB VI  PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN RPP 
A.  Pengertian RPP 
B. Landasan Pengembangan RPP  
C. Prinsip-prinsip Pengembangan RPP 
D.  Komponen dan Sistematika RPP 
E. Langkah-langkah Pengembangan RPP 
 

Visi  “Terwujudnya SMADABA APIK (SMAN 2 Bantul yang Agamis, 

Peduli Lingkungan, Intelek dan Berkepribadian Indonesia)  ” menggambarkan 

tujuan yang ingin oleh SMA Negeri 2 Bantul.  

Struktur dan muatan kurikulum SMA Negeri 2 Bantul meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun 

mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Disamping itu, dikembangkan 

kurikulum khusus siswa cerdas istimewa, yaitu kurikulum pengayaan yang 

mengacu pada kurikulum 2013. Siswa cerdas istimewa yang dilayani dalam 

kelas inklusi, menggunakan kurikulum dasar sebagaimana siswa reguler, hanya 

saja terdapat eskalasi untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia dan biologi 

sesuai ranah kognitif  Bloom, mengacu pada bakat utama siswa. Pengembangan 

kurikulum untuk siswa cerdas istimewa tidak mengubah struktur yang ada. Pola 

yang dikembangkan adalah pola enrichment atau pengayaan tipe 1, tipe 2, dan 

tipe 3 yang dikembangkan berdasar kurikulum standar. Pengayaan tersebut 

dilaksanakan pada tingkat muatan, materi ajar dan proses pencapaian tujuan 

tanpa mengubah struktur. 

Kurikulum yang digunakan untuk semua jenjang kelas adalah kurikulum 

2013, yang terdiri atas peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu – 

Ilmu Sosial (IIS) dan Lintas Minat yang didasarkan pada pemilihan minat 
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peserta didik. Pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan ekstra dan 

Bimbingan Konseling, dengan kegiatan Pramuka dan Conversation Bahasa 

Inggris sebagai ekstra kurikuler wajib. 

Jumlah mata pelajaran untuk kelas X, XI, dan XII terangkum dalam tabel 

berikut : 

Tabel 26. Jumlah Mata  Pelajaran per Jenjang Kelas 
No. Kelas Wajib 

A 
Wajib B Peminatan Lintas 

Peminatan 
Jumlah 
Mapel 

1 X-MIPA/IPS 6 3+1 4 2 16 
2 XI-MIPA/IPS 6 3+1 4 1 15 
3 XII-MIPA/IPS 6 3+1 4 1 15 

 
 

Tabel 27. Struktur Kurikulum SMA Negeri 2 Bantul 
KOMPONEN ALOKASI JPL PER MINGGU 

MATA PELAJARAN X XI XII 

Kelompok  A (Wajib) MIPA IPS MIPA IPS MIPA IPS 

1. Pendidikan Agama 3 3 3 3 3 3 

2. PPKN 2 2 2 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 

4. Matematika 4 4 4 4 4 4 

5. Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 

6. Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

Kelompok  B (Wajib) 
  

    

7. Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 
8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, 

dan Kesehatan  3 3 3 3 3 3 
9. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
10. Muatan Lokal : Bahasa Jawa  2 2 2 2 2 2 

Kelompok C (Peminatan MIPA)  
  

    

11. Matematika 3 
 

4  4  

12. Biologi 3 
 

4  4  

13. Fisika 3 
 

4  4  

14. Kimia 3 
 

4  4  

Kelompok C (Peminatan IPS)  
  

    

11. Geografi 
 

3  4  4 

12. Sejarah 
 

3  4  4 

13. Sosiologi 
 

3  4  4 

14. Ekonomi 
 

3  4  4 
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KOMPONEN ALOKASI JPL PER MINGGU 
MATA PELAJARAN X XI XII 

Mapel Lintas Peminatan  
  

    

15. Bahasa Inggris 3 3  4  4 

16. Ekonomi/Geografi 3  4  4  

16. Fisika/Kimia  3     

Jumlah Jam Pembelajaran Per Minggu 44 44 46 46 46 46 

 

Silabus yang dikembangkan oleh guru-guru berdasarkan Standar Isi (SI), 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan panduan penyusunan KTSP yang 

diterbitkan oleh BSNP. Kegiatan penyusunan dan pengembangkan silabus 

dilakukan secara mandiri ataupun berkompok dalam pertemuan MGMP sekolah 

ataupun MGMP mata pelajaran. 

Guru-guru memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran baik mata 

pelajaran muatan nasional ataupun mata pelajaran muatan lokal. Seperti halnya 

dengan silabus, kegiatan penyusunan RPP juga dilakukan oleh guru-guru secara 

mandiri ataupun berkelompok dalam pertemuan MGMP sekolah ataupun 

MGMP mata pelajaran.  

 

7. Pengelolaan Peserta Didik 

Pengelolaan peserta didik (kesiswaaan) termasuk salah satu substansi 

pengelolaan pendidikan dan menduduki posisi strategis karena ini merupakan 

pusat layanan pendidikan. Berbagai macam kegiatan, baik yang berada di dalam 

maupun di luar latar institusi persekolahan, tertuju kepada peserta didik. Semua 

kegiatan pendidikan, yaitu yang berkenaan dengan manajemen akademik, 

layanan pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, 
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sarana prasarana dan hubungan sekolah dengan masyarakat, senantiasa 

diupayakan agar menjadi layanan pendidikan yang andal bagi peserta didik.  

Pengelolaan peserta didik adalah suatu pengaturan terhadap peserta didik 

di sekolah, sejak peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus, bahkan 

setelah menjadi alumni. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan peserta didik 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Perencanaan peserta didik; 

2. Penerimaan peserta didik; 

3. Orientasi peserta didik baru; 

4. Mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah; 

5. Mengatur evaluasi peserta didik; 

6. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik, mutasi dan drop out.  

7. Mengatur kode etik, pengadilan dan peningkatan disiplin peserta didik.  

8. Mengatur layanan peserta didik yang meliputi: layanan kepenasehatan 

akademik dan administratif, layanan bimbingan dan konseling peserta didik. 

9. Mengatur organisasi peserta didik yang meliputi: Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS) dan organisasi alumni. 

Seorang calon kepala sekolah diharapkan dapat memahami pengelolaan 

peserta didik. Mengkaji pengelolaan peserta didik sekolah tempat magang pada 

kegiatan on the job learning (OJL) bertujuan untuk melatih calon kepala sekolah 

mengembangkan dimensi kompetensi manajerial khususnya kompetensi 

mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan 

pengembangan kapasitas peserta didik. 
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Berdasarkan hasil pengisian instrumen kajian pengelolaan peserta didik, 

wawancara dengan kepala sekolah, Urusan kesiswaan, pelaksana urusan 

administrasi kesiswaan dan matriks kajian pengelolaan peserta didik, berikut 

kami sajikan deskripsi hasil kajian pengelolaan peserta didik sekolah tempat 

magang di sekolah sendiri dan sekolah lain. 

 

a. MAN Sabdodadi Bantul 

Kondisi kurang strategis dari sisi geografis ini membuat MAN Sabdodadi 

Bantul terkadang  tidak diketahui keberadaannya. Namun berkat kerja keras 

berupa sosialisasi lewat website dan roadshow ke smp/mts di wilayah Bantul 

mulai tahun 2010, maka keberadaannya mulai dikenal. Hal ini berdampak sangat 

signifikan terhadap animo lulusan smp/mts yang masuk ke MAN Sabdodadi 

Bantul. Sehingga jumlah siswa baru mulai tahun pelajaran 2010/2011 melonjak 

menjadi 150-an lebih yang sebelumnya hanya sekitar 90-an. Kondisi ini 

berlangsung sampai sekarang. Pada tahun pelajaran 2016/2017 peserta didik 

baru yang diterima sebanyak 206 siswa. 

Sampai saat ini jumlah rombongan belajar 18 rombel sesuai dengan 

jumlah ruang belajar yang tersedia. Masing-masing rombel terdiri dari 32  orang 

siswa. Seluruh rangkaian seleksi PPDB dilaksanakan secara gratis tanpa 

memungut biaya dari orang tua atau calon siswa yang mendaftar. Proses seleksi 

penerimaan siswa baru di MAN Sabdodadi Bantul dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a) Calon siswa mengambil formulir yang disiapkan panitia secara gratis. 
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b) Formulir yang telah diisi lengkap dikembalikan ke panitia dengan 

melampirkan syarat-syarat yang diminta diantaranya : foto kopi ijazah, 

SKHUN, pasfoto siswa, pernyataan orang tua/wali, dan tata tertib sekolah 

yang sudah ditandatangani orang tua/wali siswa; 

c) Pada saat pengembalian formulir, calon siswa sekaligus mengikuti tes 

kemampuan awal baca tulis Al-Qur’an; 

d) Pengumuman penerimaan; 

e) Siswa baru yang sudah dinyatakan diterima  mengikuti tes psikologi dan tes 

peminatan tertulis pada hari yang ditentukan. Materi pelajaran yang masuk 

dalam tes seleksi adalah Matematika, IPA 

f) Pendaftaran ulang; 

g) Pembagian gugus untuk kegiatan MOPD; 

h) Mengikuti kegiatan MOPD; 

i) Pembagian kelas. 

Pelaksanaan orientasi peserta didik baru dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

fungsi dan tujuannya. Untuk tahun pelajaran 2016/2017 istilah yang digunakan 

adalah pengenalan lingkungan (Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016) 

 

Kenaikan Kelas 

Salah satu kegunaan pelaksanaan penilaian hasil belajar adalah sebagai penentu 

kelayakan peserta didik dinyatakan dapat mengikuti jenjang kelas berikutnya 

atau harus ditunda. Penentuan ini dilakukan pada setiap akhir tahun pelajaran 

diterapkan bagi peserta didik kelas X dan XI. 
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Untuk keperluan tersebut Madrasah mengatur proses dan kriteria kenaikan kelas 

sebagai berikut. 

Ketentuan umum: 

Kenaikan kelas dilakukan satu periode, yaitu pada akhir tahun pelajaran sesuai 

dengan kalender pendidikan. 

1) Didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester 2 (dua), dengan 

pertimbangan seluruh Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar yang belum 

tuntas pada semester 1 (satu) harus dituntaskan sampai mencapai KKM 

yang ditetapkan, sebelum akhir semester 2 (dua). 

2) Penentuan kenaikan kelas dilaksanakan dua hari sebelum penyerahan 

laporan hasil belajar siswa (rapot) melalui rapat pleno kenaikan kelas yang 

disebut Sidang Kenaikan Kelas dan Penjurusan. 

Ketentuan khusus: 

Peserta didik dinyatakan naik kelas, apabila memenuhi ketentuan: 

1) Mengikuti kegiatan pembelajaran dan memiliki nilai hasil belajar untuk 

seluruh mata pelajaran pada tahun pelajaran berjalan.  

2) Ketidakhadiran tanpa keterangan (alpha) dalam satu tahun pelajaran 

Semester 1 dan semester 2  paling banyak 15 kali. 

3) Memiliki nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata 

pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok 

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan 

kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.  
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4) Nilai tidak tuntas  (dibawah KKM) paling banyak 3 (tiga) mata pelajaran 

dan bukan pada mata pelajaran yang menjadi ciri khas program. 

5) Nilai C  untuk afektif paling banyak 3 (tiga) mata pelajaran 

6) Mempunyai nilai budi pekerti minimal baik (B). 

 

Peminatan 

Ketentuan untuk mengatur peminatan program peserta didik sebagai berikut: 

Ketentuan umum: 

A. Penentuan peminatan bagi peserta didik dilaksanakan pada awal tahun 

pelajaran. Penentuan peminatan dilaksanakan setelah daftar ulang peserta 

didik baru kelas X. 

B. Pelaksanaan peminatan program dimulai pada semester 1 (satu) kelas X. 

C. Peminatan program studi adalah program MIPA dan IPS. 

D. Komponen peminatan mendasarkan pada minat, bakat, nilai akademik, 

pertimbangan bimbingan konseling dan orangtua.  

Untuk keperluan tersebut Madrasah melakukan langkah-langkah antara lain: 

a) melakukan penyebaran angket untuk mengetahui minat  

b) melakukan tes uji bakat dan kompetensi  

c) merekapitulasi dan menganalisis komponen peminatan 

d) menetapkan peminatan 

E. Bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke semua 

program, diberi kesempatan untuk pindah peminatan program apabila tidak 

cocok atau tidak sesuai dengan kemampuan dan kemajuan belajarnya. 
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F. Batas waktu untuk pindah program paling lambat 3 minggu. 

Kriteria Peminatan Program 

1) Calon peserta didik dinyatakan diterima sebagai peserta didik kelas X. 

2) Peserta didik telah melakukan daftar ulang. 

3) Untuk program Peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam disyaratkan 

perolehan nilai peserta didik  untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, 

Kimia, dan Biologi mencapai kriteria nilai yang ditentukan oleh madrasah. 

4) Untuk program Peminatan Ilmu-ilmu Sosial disyaratkan perolehan nilai 

peserta didik untuk mata pelajaran Geografi, Ekonomi, Sejarah dan Sosiologi 

mencapai kriteria kriteria nilai yang ditentukan oleh madrasah. 

 

Kelulusan 

Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan 

lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: 

1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata 

pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok 

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan 

kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; 

3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan 

4) lulus Ujian Nasional.   
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Kriteria peserta didik dinyatakan lulus secara rinci sesuai dengan ketentuan 

mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah yang diatur lebih lanjut dengan 

peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan prosedur operasi standar (POS) 

tentang ujian nasional yang berlaku dalam tahun pelajaran yang berjalan. 

Penentuan kelulusan peserta didik kelas XII dilaksanakan satu hari sebelum 

pengumuman kelulusan melalui rapat pleno kelulusan yang disebut Sidang 

Kelulusan. Hasil rapat didokumentasi dalam bentuk berita acara untuk 

selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Madrasah. Selanjutnya 

disampaikan kepada orang tua peserta ujian dalam pertemuan yang bertepatan 

dengan tanggal diumumkan kelulusan. 

 

Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan untuk semua peserta didik yang meliputi 

ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Setiap peserta didik diberikan kesempatan 

untuk memilih jenis ekstrakurikuler yang ada. Segala aktivitas peserta didik 

berkenaan dengan kegiatan ekstrakurikuler dibawah pembinaan dan pengawasan 

guru pembina yang telah ditugasi oleh kepala madrasah. Penilaian dilakukan 

secara kualitatif (deskripsi), yang difokuskan pada perubahan sikap dan 

perkembangan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pengembangan 

diri. Pengembangan diri yang berupa ekstrakurikuler seperti disajikan dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 28. Pengembangan Diri Melalui Ekstrakurikuler 

NO. JENIS 
KELAS 

X XI XII 

A. Akademik – Ilmiah     
1. Klub mata pelajaran   - 
2. KIR   - 
3. KJR   - 
4. Pembinaan Tahfidz   - 

B. Kewiraan    
1. OSIS    - 
2. Tonti dan Paskibra   - 
3. PMR   - 
4. Pramuka (wajib kelas X)  - - 

C. Olahraga   - 
1. Basket   - 
2. Voli   - 
3. Futsal   - 
4. Tenis meja   - 
5. Bulu tangkis   - 
6. Sepak takraw   - 
7. Catur   - 
8. Pencak Silat   - 
D. Seni Budaya    
1. Seni Musik    - 

2. Hadroh    - 
3. Seni baca Al-Qur’an    
4. Kelompok Tari Rampo    
 

Keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler diatur sebagai 

berikut. 

 Peserta didik kelas X wajib mengikuti pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler 

lainnya. 

 Peserta didik kelas XI dengan 2 pilihan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

ada. 

 

MAN Sabdodadi  Bantul belum menemukan sistem yang tepat untuk 

melakukan usaha pelacakan alumni ke mana mereka melanjutkan atau sudah 
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berkerja di mana saja mereka. Hal yang agak mudah dilakukan sekarang untuk 

melacak alumni adalah dengan memanfaatkan situs-situs pertemanan di internet. 

Sekolah juga sudah membuat website yang dapat diakses oleh alumni-alumni . 

Cara ini tentunya hanya bisa mendeteksi alumni-alumni yang paham dengan 

penggunaan internet tetapi paling tidak sudah ada satu usaha melacak alumni-

alumni sekolah. 

 

b. SMA Negeri 2 Bantul 

Seluruh rangkaian seleksi PPDB dilaksanakan secara gratis tanpa 

memungut biaya dari orang tua atau calon siswa yang mendaftar. Proses seleksi 

penerimaan siswa baru di SMA Negeri 2 Bantul dilakukan secara Real Time 

Online (RTO) dengan tahapan sebagai berikut: 

Pengajuan pendaftaran 

1) Pengajuan pendaftaran dilakukan secara online mandiri, dengan cara: 

2) Melalui situs PPDB Online Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul, alamat 

akses http://bantulkab.siap-ppdb.com  

3) Mengisi formulir pengajuan pendaftaran online; 

4) Mencetak (print out/hardcopy) tanda-bukti pengajuan pendaftaran online 

yang memuat Kode Verifikasi,  ditandatangani dan untuk verifikasi di 

sekolah;   

5) Calon pendaftar diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah pilihan pada 

kelompok yang sama, dan tidak diperbolehkan memilih sekolah pada 

kelompok yang tidak sama; 
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6) Apabila calon pendaftar kesulitan melakukan pendaftaran secara online 

mandiri, maka boleh minta dibantu dan difasilitasi  petugas operator PPDB 

online di masing-masing sekolah  sesuai jadwalnya  pada jam 09.00 sampai 

dengan 14.00 WIB. 

Verifikasi Pendaftaran, dilakukan dengan ; 

1) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas pendaftaran di sekretariat 

panitia/operator sekolah, meliputi : 

2) Formulir pendaftaran/tandabukti pengajuan pendaftaran online yang sudah 

diisi dan ditandatangani calon pendaftar; 

3) Satu lembar fotocopy Ijazah jenjang sebelumnya yang telah dilegalisir; 

4) SKHUN/SKYBS asli dan satu lembar fotocopy SKHUN/SKYBS yang 

dilegalisir; 

5) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki; 

6) Surat keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi 

calon peserta didik dari luar DIY. 

7) Panitia sekolah melakukan verifikasi pendaftaran dan validasi berkas 

pendaftaran; 

8) Panitia sekolah mencetak tanda-bukti verifikasi pendaftaran yang sudah 

tertera kode pendaftaran sebanyak 2 (dua) lembar, untuk ditandatangai dan 

distempel yang selanjutnya diserahkan calon pendaftar dan sebagai arsip 

panitia. 
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Daftar Ulang 

Calon peserta yang diterima sesuai hasil pengumuman harus melakukan daftar 

ulang langsung di sekolah sesuai jadwal daftar ulang yaitu tanggal 25, 27 sampai 

28 Juli 2016 jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB. Ketentuan dan persyaratan 

daftar ulang diatur oleh masing-masing sekolah. 

 

Kenaikan Kelas 

1). Kriteria Kenaikan kelas 

Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap, 

dengan pertimbangan seluruh SK/KD yang belum tuntas pada semseter ganjil, 

harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang ditetapkan sebelum akhir 

semester genap. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar tuntas (mastery learning), 

yaitu peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan KKM 

yang ditetapkan maka yang bersangkutan harus mengikuti pembelajaran remidi 

sampai yang bersangkutan mampu mencapai KKM dimaksud. Artinya, nilai 

kenaikan kelas harus tetap memperhitungkan hasil belajar peserta didik selama 

satu tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Peserta didik bisa dinyatakan 

tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran 

pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap belum tuntas/belum 

baik. 

2). Program Remedial dan Pengayaan 

Peserta didik yang belum berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal, diberi 

kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah kegiatan 
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penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, kelompok, maupun 

kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan 

waktu yang tersedia baik secara individual maupun kelompok. Program 

pengayaan merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang 

dipelajari. 

Kelulusan 

1). Kelulusan peserta didik dari SMA Negeri 2 Bantul dilakukan dengan 

penghitungan nilai sekolah pada setiap mata pelajaran. Nilai sekolah merupakan  

gabungan nilai rapor semester 3, 4, 5, dan nilai ujian sekolah. Ketentuan bobot 

penghitungan masing-masing komponen mengikuti peraturan dari BSNP; 

2). Ujian Nasional dilaksanakan sesuai jadwal pada POS Ujian Nasional yang 

dikeluarkan BSNP; 

3). Ujian sekolah dilaksanakan sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Dinas 

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 

4). Target kelulusan 100% 

Kegiatan Ekstrakuler  

1). Keagamaan (Rohani Islam, Rohani Kristen ,dan Katolik) 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk organisasi Rohis, Seni baca Tulis Al-

Qur’an, Pendalaman Al-Kitab Katholik dan Pendalaman Al-Kitab Kristenyang 

dilaksanakan rutin sekali dalam seminggu, diampu oleh guru dan pembimbing 

yang kompeten. 
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2). Keolahragaan ( basket, bola voli, karate, Pencak silat) 

Kegiatan keolahragaan yang dikembangkan meliputi bola basket, bola volley, 

karate, pencak silat dan futsal yang bertujuan memfasilitasi peserta didik dalam 

mengembangkan bakat di bidang olah raga. Kegiatan ini dilaksanakan secara 

rutin untuk memupuk prestasi siswa dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, 

dan diampu oleh pembimbing yeng berkompeten di bidangnya. 

3). Kepemimpinan (Paskibra / Pleton inti) 

Kegiatan ini berupa kelompok pleton inti/ Paskibraka yang merupakan siswa – 

siswa terpilih di SMAN 2 Bantul. selain sebagai salah satu sarana menumbuhkan 

jiwa kepemimpinan, kegiatan ini juga mempersiapkan Paskibraka di tingkat 

sekolah, kabupaten, propinsi dan nasional. 

4). Palang Merah Remaja 

Palang Merah Remaja di SMAN 2 Bantul merupakan salah satu kegiatan yang 

diarahkan menumbuhkan jiwa humanisme dan solidaritas antar sesama. 

Kegiatan ini berinduk pada Palang Merah Indonesia cabang Bantul. 

5). Seni (Teater, Band, Seni Tari, Paduan Suara) 

Kegiatan pengembangan bakat seni siswa difasilitasi melalui ekstrakurikuler 

teater. Band, seni tari dan paduan suara. Selain bertujuan memfasilitasi bakat 

dan minat siswa, kegiatan ini juga diarahkan untuk dapat berprestasi dalam 

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN). 

6). Kelompok Ilmiah Remaja (Smadaba Reseacrh Community) 

Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan minat riset di kalangan siswa. 

Siswa dibimbing untuk memecahkan masalah menggunakan metode ilmiah 
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sebagai bekal dalam menghadapi tantangan kehidupan, sekaligus diarahkan 

untuk berprestasi dalam berbagai lomba KIR dan Olimpiade Penelitian Siswa 

Indonesia. 

7). Kelompok Majalah kreasi 

SMAN 2 Bantul memfasilitasi majalah kreasi siswa yang dikelola dan 

diterbitkan oleh kelompok majalah kreasi. Kegiatan ini dibimbing oleh guru dan 

pembimbing yang berkompeten dalam bidang jurnalisme. 

8). Kewirausahaan 

Kegiatan ini ditujukan untuk membekali siswa dan menumbuhkan jiwa 

enterpreneurship. Siswa dilatih mengolah berbagai barang kebutuhan sehari – 

hari untuk merangsang kreatifitas dan kemandirian. Kegiatan ini dibimbing oleh 

pembimbing yang berkompeten. 

9). Pembinaan Olimpiade Sains dan Teknologi 

Pembinaan Olimpiade Sains dan Teknologi bertujuan mempersiapkan bibit – 

bibit SMAN 2 Bantul untuk berprestasi di tingkat nasional dan internasional. 

Kegiatan ini meliputi pembinaan mata pelajaran fisika, kimia, matematika, 

biologi, astronomi, kebumian, komputer, ekonomi dan debat bahasa Inggris. 

 

8. Pengelolaan Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran 

Dalam kajian ini, yang dimaksud TIK adalah teknologi yang digunakan 

untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola dan mendistribusikan 

informasi. Definisi umum TIK adalah komputer, internet, telepon, televisi, radio, 

dan peralatan audiovisual.  
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Pemanfaatan TIK di sekolah dapat dipisahkan dalam 2 kategori, yaitu: 

(1) TIK sebagai sarana penunjang manajemen sekolah, (2) TIK yang digunakan 

secara langsung dalam proses pembelajaran. 

 

a. MAN Sabdodadi Bantul 

Guru-guru MAN Sabdodadi Bantul melaksanakan proses pembelajaran 

sehari-hari sebagaimana layaknya proses pembelajaran di sekolah-sekolah 

lainnya di Indonesia. Berbagai cara digunakan untuk menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran yang diharapkan diantaranya menggunakan TIK. 

Mengacu pada definisi TIK menurut UNESCO (2004) yang mengatakan 

bahwa TIK adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan 

menciptakan, mengelola dan mendistribusikan informasi, maka dapat dikatakan 

bahwa guru-guru MAN Sabdodadi Bantul telah memanfaatkan TIK sebagai 

sumber belajar sejak lama. Pemanfaatan televisi, radio atau peralatan audiovisual 

lainnya sudah digunakan sejak tahun 2000-an. 

Televisi adalah salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang tetap 

di gunakan sebagai sumber informasi di MAN Sabdodadi Bantul. Hanya saja 

pemanfaatannya sebagai sumber belajar belum optimal. Tiga unit televisi tyang 

dimiliki sekolah ditempatkan di ruang tata usaha, ruang guru, dan perpustakaan. 

Fungsinya pun sebagai sumber belajar, yaitu menerima informasi terkini berupa 

warta berita. Dulu pemanfaatan televisi ini berpasangan dengan VCD player 

yang bisa menampilkan tayangan-tayangan berupa materi pelajaran. Namun 

seiring dengan perkembangan teknologi, maka para guru lebih cenderung 
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memanfaatkan komputer (laptop) dan LCD projector untuk menayangkan materi 

pelajaran. Kelebihan yang dimiliki oleh pasangan media komputer 

(Laptop+LCD) tersebut lebih memudahkan guru dalam pembelajaran. Pada 

akhirnya peran televisi pun tersgeser dan sekarang tidak ada guru yang 

menggunakan televisi sebagai media pembelajaran, kecuali hanya sebagai 

sumber belajar (informasi). 

Komputer adalah teknologi yang belasan tahun terakhir sangat banyak 

digunakan dalam pembelajaran. Komputer sangat banyak membantu guru dalam 

menampilkan macam-macam peragaan yang sulit dilakukan guru dengan alat 

lainnya. Misalnya: guru fisika dapat dengan mudah memperagakan animasi 

pergerakan elektron dalam atom, guru biologi dapat menampilkan animasi organ 

tubuh bagian dalam. Selain itu, guru dapat menganalisis hasil ulangan dengan 

cepat dengan menggunakan fasilitas pengolah angka pada komputer. 

Singkatnya, komputer dengan berbagai program yang tersedia di dalamnya 

sangat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan guru dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Semua guru MAN Sabdodadi Bantul sudah memiliki komputer pribadi 

atau laptop dan sudah mampu mengoperasikan komputer sistem operasi tingkat 

dasar. Semua perangkat pembelajaran guru sudah diketik dengan menggunakan 

komputer, artinya tidak ada lagi silabus atau RPP yang diketik dengan 

menggunakan mesin ketik atau ditulis tangan.  

Kemampuan guru MAN Sabdodadi Bantul dalam membuat presentasi 

pembelajaran sudah mencapai 100%, artinya semua guru sudah dapat membuat 
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presentasi dengan Microsoft Powerpoint. Dalam pembelajaran sehari-hari 

hampir semua guru menggunakan fasilitas LCD projector, karena jumlahnya 

memenuhi untuk semua rombel (18 buah). Bahkan di ruang-ruang penunjang 

lainnya juga terpasang LCD projector. 

Untuk akses internet dapat dilakukan di semua area MAN Sabdodadi, 

karena fasilitas wifi yang bandwith-nya sangat besar. 

 

b. SMA Negeri 2 Bantul 

Semua guru SMA Negeri 2 Bantul sudah memiliki komputer pribadi atau 

laptop dan sudah mampu mengoperasikan komputer sistem operasi tingkat 

dasar. Semua perangkat pembelajaran guru sudah diketik dengan menggunakan 

komputer, artinya tidak ada lagi silabus atau RPP yang diketik dengan 

menggunakan mesin ketik atau ditulis tangan.  

Kemampuan guru SMA Negeri 2 Bantul dalam membuat presentasi 

pembelajaran sudah mencapai 100%, artinya semua guru sudah dapat membuat 

presentasi dengan Microsoft Powerpoint. Dalam pembelajaran sehari-hari 

hampir semua guru menggunakan fasilitas LCD projector, karena jumlahnya 

memenuhi untuk semua rombel (18 buah). Bahkan di ruang-ruang penunjang 

lainnya juga terpasang LCD projector. Untuk akses internet dapat dilakukan di 

semua area SMA Negeri 2, karena fasilitas wifi. 
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9. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi program sekolah adalah pemberian estimasi 

(penafsiran) terhadap keberhasilan yang dicapai oleh kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya sebagai administrator dan supervisor. 

Keberhasilan kepala sekolah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting 

dan merupakan salah satu indikator yang diketahui dalam rangka memberikan 

estimasi terhadap keberhasilan program pendidikan di sekolah.  

Disadari bahwa betapa pentingnya evaluasi bagi suatu pekerjaan yang 

nantinya berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan 

dapat tercapai. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan maka dapat dikatakan 

bahwa tidak hanya siswa yang harus dievaluasi, melainkan semua aspek dalam 

program kerja sekolah juga mutlak dievaluasi. 

Berdasarkan hasil pengisian instrumen kajian pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi program kegiatan sekolah, wawancara dengan kepala sekolah dan 

guru-guru serta matriks kajian monitoring dan evaluasi, berikut kami sajikan 

deskripsi hasil kajian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sekolah tempat 

magang di sekolah sendiri dan sekolah lain. 

 

a. MAN Sabdodadi Bantul 

Kegiatan monitoring dan evaluasi program MAN Sabdodadi Bantul 

belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip monitoring dan 

evaluasi program. Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak melalui tahap 

persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Kegiatan monitoring dan evaluasi 
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dilaksanakan belum ada pembagian tugas dan tanggung jawab, tidak 

menggunakan instrumen.  

Monitoring dan evaluasi dilakukan hanya dengan mengumpulkan 

informasi secara lisan atau berdasarkan bukti dan fakta di lapangan. Hasil 

monitoring dan evaluasi yang diperoleh kemudian diinformasikan kepada warga 

sekolah untuk memperoleh umpan balik. 

Model pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di sekolah 

sangat tergantung kepada kemauan kepala sekolah serta pemahaman terhadap 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sendiri. 

 

b. SMA Negeri 2 Bantul 

Seperti halnya di MAN Sabdodadi Bantul kegiatan monitoring dan 

evaluasi program SMA Negeri 2 Bantul belum sepenuhnya dilaksanakan 

berdasarkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi program. Kegiatan 

monitoring dan evaluasi tidak melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan 

pelaporan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan belum ada pembagian 

tugas dan tanggung jawab, tidak menggunakan instrumen. Kegiatan monitoring 

dan evaluasi yang terstruktur biasanya dilakukan oleh Tim Pengawas SMA 

Kabupaten Bantul. 

Monitoring dan evaluasi dilakukan hanya dengan mengumpulkan 

informasi secara lisan atau melalui dengar pendapat pada saat rapat akhir 

semester. Hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh kemudian 

diinformasikan kepada warga sekolah untuk memperoleh umpan balik. 
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’E.  Peningkatan Kompetensi Kewirausahaan 

 Berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian (AKPK), 

maka sebagai peserta diklat calon kepala sekolah, penulis memperoleh capaian 

nilai kompetensi AKPK sebagai berikut : 

Tabel 29. Capaian Nilai Kompetensi AKPK 
Kompetensi Jumlah 

Kompetensi Kepribadian 86 
Kompetensi Manajerial 67 
Kompetensi Kewirausahaan 60 
Kompetensi Supervisi 39 
Kompetensi Sosila 73 

 

 Terlihat bahwa capaian nilai kompetensi terendah adalah Kompetensi 

Supervisi. Kekurangan kompetensi supervisi ditingkatkan melalui kegiatan 

supervisi guru junior. Sedangkan kekurangan kompetensi manajerial 

ditingkatkan melalui kegiatan kajian 9 aspek manajerial. Oleh karena itu 

kompetensi yang perlu ditingkatkan dari penulis adalah kompetensi 

kewirausahaan. 

 

1. Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah 

Dikutip dari Buku Kewirausahaan Sekolah - materi diklat pembinaan 

kompetensi calon kepala sekolah/kepala sekolah (Depdiknas. 2007), bahwa 

kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada 

individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan 

mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan 

yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh 

usahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak 
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inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan 

dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju 

sukses 

Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan 

menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang 

diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. 

Mereka berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai 

tantangan dengan risiko moderat. Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya 

dan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan mengambil 

keputusan inilah yang merupakan ciri khas dari wirausahawan. 

Karakteristik kewirausahaan menyangkut tiga dimensi, yakni inovasi, 

pengambilan risiko dan proaktif. Sifat inovatif mengacu pada pengembangan 

produk, jasa atau proses unik yang meliputi upaya sadar untuk menciptakan 

tujuan tertentu, memfokuskan perubahan pada potensi sosial ekonomi organisasi 

berdasarkan pada kreativitas dan intuisi individu. Pengambilan risiko mengacu 

pada kemauan aktif untuk mengejar peluang. Sedangkan dimensi proaktif 

mengacu pada sifat assertif dan implementasi teknik pencarian peluang “pasar” 

yang terus-menerus dan bereksperimen untuk mengubah lingkungannnya. 

Jiwa, sikap dan perilaku kewirausahaan memiliki ciri-ciri yakni: (1) penuh 

percaya diri, dengan indikator penuh keyakinan, optimis, disiplin, berkomitmen 

dan bertanggungjawab; (2) memiliki inisiatif, dengan indikator penuh energi, 

cekatan dalam bertindak dan aktif; (3) memiliki motif berprestasi dengan 

indikator berorientasi pada hasil dan berwawasan ke depan; (4) memiliki jiwa 
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kepemimpinan dengan indikator berani tampil beda, dapat dipercaya dan 

tangguh dalam bertindak; dan (5) berani mengambil risiko dengan penuh 

perhitungan. 

Percaya diri dan keyakinan dijabarkan ke dalam karakter 

ketidaktergantungan, individualitas dan optimis. Ciri kebutuhan akan berprestasi 

meliputi karakter berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad dan kerja 

keras, motivasi yang besar, energik dan inisiatif. Kemampuan mengambil risiko 

berarti suka pada tantangan. Berlaku sebagai pemimpin berarti dapat bergaul 

dengan orang lain (bawahan), menanggapi saran dan kritik, inovatif, fleksibel, 

punya banyak sumber, serba bisa dan mengetahui banyak. Disamping itu, 

wirausahawan mempunyai pandangan ke depan dan perspektif yang maju. 

Aksioma yang mendasari proses kewirausahaan adalah adanya tantangan 

untuk berpikir kreatif dan bertindak inovatif sehingga tantangan teratasi dan 

terpecahkan. Ide kreatif dan inovatif wirausaha tidak sedikit yang diawali 

dengan proses imitasi dan duplikasi, kemudian berkembang menjadi proses 

pengembangan dan berujung pada proses penciptaan sesuatu yang baru, berbeda 

dan bermakna. Tahap penciptaan sesuatu yang baru, berbeda dan bermakna 

inilah yang disebut tahap kewirausahaan. 

Ada empat unsur yang membentuk pola dasar kewirausahaan yang benar 

dan luhur, yaitu: (1) sikap mental, (2)kepemimpinan, (3)ketatalaksanaan dan (4) 

keterampilan. Dengan demikian, wirausahawan harus memiliki ciri atau sifat 

tertentu sehingga dapat disebut wirausahawan. Secara umum, seorang 

wirausahawan perlu memiliki ciri percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, 
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berani mengambil risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, orisinalitas dan 

berorientasi masa depan. 

Dengan demikian, wirausaha dalam konteks persekolahan adalah seorang 

pembuat keputusan yang membantu terbentuknya sistem kegiatan suatu lembaga 

yang bebas dari keterikatan lembaga lain. Sebagian besar pendorong perubahan, 

inovasi dan kemajuan dinamika kegiatan di sekolah akan datang dari kepala 

sekolah yang memiliki jiwa wirausaha. Wirausaha adalah orang yang 

mempunyai tenaga dan keinginan untuk terlibat dalam petualangan inovatif. 

Wirausaha juga memiliki kemauan menerima tanggung jawab pribadi dalam 

mewujudkan keinginan yang dipilih. 

Seorang wirausaha memiliki daya inovasi yang tinggi, dimana dalam 

proses inovasinya menunjukkan cara-cara baru yang lebih baik dalam 

mengerjakan pekerjaan. Dalam kaitannya dengan tugas kepala sekolah, 

kebanyakan di antaranya tidak menyadari keragaman dan keluasan bidang yang 

menentukan tindakannya guna memajukan sekolah. Mencapai kesempurnaan 

dalam melakukan rencana merupakan sesuatu yang ideal dalam mengejar tujuan, 

tetapi bukan merupakan sasaran yang realistik bagi kebanyakan kepala sekolah 

yang berjiwa wirausaha. Bagi kepala sekolah yang realistik hasil yang dapat 

diterima lebih penting daripada hasil yang sempurna. Setiap orang termasuk 

kepala sekolah yang kreatif dan inovatif adalah individu yang unik dan spesifik. 

Kepala sekolah yang memiliki jiwa wirausaha pada umumnya mempunyai 

tujuan dan pengharapan tertentu yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan dan 

rencana strategis yang realistik. Realistik berarti tujuan disesuaikan dengan 
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sumber daya pendukung yang dimiliki. Semakin jelas tujuan yang ditetapkan 

semakin besar peluang untuk dapat meraihnya. Dengan demikian, kepala 

sekolah yang berjiwa wirausaha harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur 

dalam mengembangkan sekolah. Untuk mengetahui apakah tujuan tersebut dapat 

dicapai maka visi, misi, tujuan dan sasarannya dikembangkan ke dalam indikator 

yang lebih terinci dan terukur untuk masing-masing aspek atau dimensi. Dari 

indikator tersebut juga dapat dikembangkan menjadi program dan sub-program 

yang lebih memudahkan implementasinya dalam pengembangan sekolah. 

Untuk menjadi kepala sekolah yang berjiwa wirausaha harus menerapkan 

beberapa hal berikut: (1) berpikir kreatif -inovatif, (2) mampu membaca arah 

perkembangan dunia pendidikan, (3) dapat menunjukkan nilai lebih dari 

beberapa atau seluruh elemen sistem persekolahan yang dimiliki, (4) perlu 

menumbuhkan kerjasama tim, sikap kepemimpinan, kebersamaan dan hubungan 

yang solid dengan segenap warga sekolah, (5) mampu membangun pendekatan 

personal yang baik dengan lingkungan sekitar dan tidak cepat berpuas diri 

dengan apa yang telah diraih, (6) selalu meng-upgrade ilmu pengetahuan yang 

dimiliki dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas ilmu 

amaliah dan amal ilmiahnya, (7) bisa menjawab tantangan masa depan dengan 

bercermin pada masa lalu dan masa kini agar mampu mengamalkan konsep 

manajemen dan teknologi informasi. 

Sementara itu, untuk mencapai puncak karir. Murphy & Peck (1980: 8 ) 

menggambarkan delapan anak tangga Delapan anak tangga ini dapat pula 

digunakan oleh seorang kepala sekolah selaku wirausaha dalam 
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mengembangkan profesinya. Kedelapan anak tangga yang dimaksud adalah: (1) 

mau bekerja keras. (2) bekerjasama dengan orang lain. (3) penampilan yang 

baik. (4) percaya diri. (5) pandai membuat keputusan. (6) mau menambah ilmu 

pengetahuan. (7) ambisi untuk maju (8) pandai berkomunikasi. 

Kemampuan kepala sekolah yang berjiwa wirausaha dalam berinovasi 

sangat menentukan keberhasilan sekolah yang dipimpinnya karena kepala 

sekolah tersebut mampu menyikapi kebutuhan, keinginan dan harapan 

masyarakat akan jasa pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, jika ingin 

sukses memimpin sekolah jadilah individu yang kreatif dan inovatif dalam 

mewujudkan potensi kreativitas yang dimiliki dalam bentuk inovasi yang 

bernilai. 

 

2. Kewirausahaan yang Berkembang di SMAN 2 Bantul 

Untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan, penulis mengkaji dan 

mempelajari hal-hal yang merupakan hasil tindakan kompetensi kewirausahaan 

kepala SMAN 2 Bantul. Berikut adalah tindakan-tindakan yang merupakan 

perwujudan kompetensi kewirausahaan kepala sekolah. 

a). Sekolah Penyelenggara Layanan Siswa Cerdas Istimewa 

Sejak tahun 2009, SMA Negeri 2 Bantul mendapatkan ijin dari Dinas 

Pendidikan DIY untuk menyelenggarakan layanan khusus siswa cerdas 

istimewa, dibawah bimbingan langsung Direktorat PKLK Dikmen, Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Layanan yang diberikan kepada siswa 
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cerdas istimewa berupa program pengayaan (enrichment) dengan waktu tempuh 

studi tiga tahun. 

b). Penamaan Gedung dengan Nama Pahlawan Nasional 

Rangkaian ruang yang terintegrasi dalam satu gedung diberi nama pahlawan 

nasional seperti Gedung Ki Hajar Dewantara, Gedung Diponegoro, Gedung Dr. 

Sutomo, Gedung Pattimura, Gedung Dewi Sartika, Gedung Cut Nyak Din, 

Gedung Kartini, Gedung Kyai Ahmad Dahlan, Gedung Nyai Ahmad Dahlan, 

Hall Soekarno, dan lain sebagainya. 

c). Greenhouse (Rumah Kaca) dan Tanaman Obat Keluarga (Toga) 

Pembangunan greenhouese (rumah kaca) dan tanaman obat keluarga (toga) 

merupakan ide yang jitu untuk memfasilitasi siswa untuk menggunakannya 

sebagai sumber belajar. Selain itu, warga sekolah lain dapat memanfaatkan 

untuk mencari obat herbal dari tanaman yang ada. 

d). Sekolah Sehat 

Pada tahun 2014 SMAN 2 Bantul mencanangkan diri sebagai sekolah sehat. 

Sekolah sehat merupakan tempat yang ideal untuk melakukan proses 

pembelajaran. Dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia, sekolah 

merupakan lingkungan strategis. Perilaku hidup bersih dan sehat semestinya 

memang dimulai dari diri sendiri. Untuk itulah, SMA Negeri 2 Bantul terus 

berbenah baik fisik maupun lingkungan sosial untuk mewujudkan Sekolah Yang 

Mempromosikan Kesehatan (Health Promoting School). Pada tahun 2015 

mendapat Juara 2 Sekolah Sehat Tingkat Nasional. 
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e). Sekolah Adiwiyata 

Mulai tahun 2015 SMAN 2 Bantul mencanangkan sebagai sekolah peduli dan 

berwawasan lingkungan (Adiwiyata). Dengan gerakan “ SAJI SAPO” yang 

artinya Satu Jiwa Satu Pohon, maka dimulailah kesadaran untuk menanam satu 

pohon bagi setiap warga sekolah, baik guru, pegawai, maupun siswa. 

Lingkungan sekolah menjadi teduh dan sejuk. Selain itu menjadikan tanggal 21 

tiap bulannya sebagai “Hari Krida”. Pada hari itu jam pertama dan kedua 

digunakan untuk kerja bakti merawat lingkungan. Kerja bakti ini melibatkan 

seluruh warga sekolah tanpa kecuali. Selain itu warga sekolah dilarang 

mengendarai dan atau menghidupkan kendaraan bermotor. 

f). Pencanangan Istilah “PERMATA 

Istilah ini digunakan untuk menyebut rangkaian kegiatan kesehatan. Kegiatan 

pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat 

terus digalakkan demi terwujudnya generasi “permata”, yaitu generasi yang 

Peduli Kesehatan, Cerdas, Mandiri Dan Tertata. 

g). Pembangunan”Exsco Youth Gallery” 

”Exsco Youth Gallery” adalah showroom untuk memajang hasil karya siswa 

yang berupa hasil lukisan, baik, vas bunga dan hasil kriya lainnya. Tujuannya 

untuk mengapresiasi produk  kerajinan siswa, sekaligus untuk menjual hasil 

karya tersebut kepada masyarakat/rombongan studi banding yang kebetulan 

berkunjung ke sekolah tersebut. 
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h). Kantin Sehat SMAN 2 Bantul 

Kantin Sehat SMAN 2 Bantul adalah kantin sehat yang dikelola oleh sekolah. 

Kantin ini menyediakan 6 lapak untuk pedagang makanan dari luar. Lapak 

tersbut berfungsi sebagai dapur dan penyiapan pesanan makanan warga sekolah. 

Sedangkan tempat makan (meja kursi) di tempatkan dalam ruangan besar 

semacam aula. Kendali mutu untuk makanan yang disajikan adalah tim yang 

dibentuk  oleh sekolah. Tugas tim ini mengecek kualitas makanan yang 

hubungannya dengan kesehatan dan kebersihan. Misal apakah zat warna 

makanan yang digunakan sesuai standar atas tidak dan sebagainya. 

i). Pencanangan “Ikut Lomba Harus Juara” 

Pencanangan “Ikut Lomba Harus Juara” adalah semboyan yang selalu 

disuarakan SMAN 2 Bantul. Setiap ada peluang mengikuti lomba akademik 

maupun non akademik, maka dalam benak siswa sudah tertanam semangat untuk 

juara. Sehingga setiap tahun selalu ada kejuaraan yang diraih siswa-siswa 

sekolah ini, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. 

k). Pusat Pembinaan Minat dan Bakat Istimewa 

SMAN 2 Bantul merupakan satu-satunya SMA sebagai Pusat Pembinaan Minat 

dan Bakat Istimewa (PPMBI) di Kabupaten Bantul. Hal ini tidak terlepas dari 

usaha stakeholder sekolah dalam membina siswa di bidang seni budaya, 

sehingga mendapat hibah berupa seperangkat gamelan dari pemerintah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Kegiatan On the Job Learning (OJL) yang telah dilaksanakan 

berpengaruh secara signifikan terhadap calon kepala sekolah dalam mengelola 

satuan pendidikan beserta problematikanya, sebab dengan melaksanakan OJL 

calon kepala sekolah “dipaksa” untuk melakukan aksi yang memang seharusnya 

dilakukan oleh seorang kepala sekolah. 

Berdasarkan kerangka pemikiran, hasil rencana tindakan kepemimpinan, 

dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka dapat disusun simpulan 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kemampuan dalam merencanakan, menyusun, 

melaksanakan, dan mengevaluasi RTK di sekolah guna meningkatkan 

kinerja sekolah; 

2. Meningkatnya standar pendidikan pada komponen standar proses, 

khususnya kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran; 

3. Meningkatnya kompetensi dalam melaksanakan supervisi akademik yang 

meliputi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan 

menindaklanjuti hasil yang diperoleh untuk peningkatan kompetensi 

guru; 
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4. Meningkatnya kemampuan dalam merencanakan, menyusun, dan 

mereviu perangkat pembelajaran; 

5. Meningkatnya kemampuan dalam menganalisis kondisi riil semua aspek 

sekolah dibandingkan dengan kondisi ideal, sekaligus menentukan 

kesenjangan dan merencanakan tindak lanjut penanganannya; 

6. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kompetensi kewirausahaan  

di sekolah magang 2. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kajian 9 aspek manajerial dan simpulan yang 

dikemukakan di atas, maka terdapat saran-saran yang perlu disampaikan sebagai 

berikut : 

1. Kepala sekolah secara periodik dan kotinyu sebaiknya melakukan 

pembimbingan dan pendampingan terhadap tenaga pendidik dan tenaga 

administrasi sekolah di satuan pendidikan yang dipimpinnya. 

2. Kepala sekolah selalu melakukan monitoring evaluasi diri untuk 

mengidentifikasi tingkat kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 

administrasi sekolah di satuan pendidikan yang dipimpinnya, sehingga 

dapat melakukan pembinaan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi 

yang dirasa masih kurang. 

3. Dalam usaha meningkatkan kompetensi tenaga pendidik (guru), kepala 

sekolah sebaiknya memberdayakan guru yang memiliki kompetensi 



157 
 

 

lebih untuk membantu melakukan pembimbingan terhadap guru yang 

kompetensinya masih tergolong rendah atau di bawah standar. 

4. Dalam usaha meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (TAS), 

kepala sekolah sebaiknya melakukan pelatihan (in house training) 

untuk tenaga kependidikan yang kompetensinya dirasa masih kurang. 

5. Penyelenggaraan On the Job Learning (OJL) seyogyanya dilaksanakan 

dalam waktu efektif pembelajaran, sehingga calon kepala sekolah 

melihat secara langsung proses pengelolaan satuan pendidikan beserta 

problematikanya. 


