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Transkip wawancara dengan Kepala Sekolah atau Koordinator 

PKB bagi guru 
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Nama : Titan Ajiyana, S.Pd. 

Jabatan : Kepala Sekolah 

1. Perencanaan 

a. Apa tujuan diadakan PKB bagi guru di SMP Islam Al-Azhar 

29 BSB Semarang? 

“Untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga layanan 

pendidikan di  SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang  

optimal, tentunya tidak terlepas dari visi dan misi yang 

bercirikan islami.” 

b. Apa yang menjadi dasar manajemen PKB di SMP Islam Al-

Azhar 29 BSB Semarang? 

“Pertama, UU tentang sisdiknas, tentang guru, peraturan-

peraturan dari pemerintah lainnya, sekolah kami lebih 

mengutamakan guru memenuhi standar yang telah 

ditetapkan dari yayasan, begini mas sekolah kami inikan 

swasta, jadi manfaat melaksanakan PKB ini harus 

ditekankan pada optimalnya pelayanan disekolah. “nah 

berhubung sekolah kami ini sekolah swasta, tentunya ada 

tujuan-tujuan lain, satu contoh yaitu yang membawa dampak 

yang signifikan terhadap peserta didik, karena 

pengembangan keprofesian disini tidak hanya ditujukan utk 

guru agar guru tersebut profesionalismenya meningkat, akan 

tetapi guru yang telah melaksanakan  PKB di SMP Al-Azhar 

29 dapat membawa pengaruh besar terhadap pelayanan 

sekolah.” 
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c. Bagaimana perencanaan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi guru di SMP Islam Al-Azhar 29 BSB 

Semarang? 

“Perencanaan PKB di SMP Al-Azhar mengacu pada prinsip 

dan tujuan dari kemeterian pendidikan, begini mas, 

perencanaan PKB disini itu, hasil evaluasi diri maupun dari 

hasil penilaian kinerja guru sebagai dasar perencanaan PKB, 

langkah awalnya yaitu guru pelaksana melakukan evaluasi 

diri, setelahnya, saya beserta guru pelaksana PKB menyusun 

dan menetapkan rencana kegiatan yang akan diikuti oleh 

guru pelaksana PKB, langkah selanjutnya guru 

melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.” 

d. Siapakah koordinator PKB di SMP Islam Al-Azhar 29 BSB 

Semarang? (Kepsek/Guru/Pihak lain)? 

“Perencanaan PKB disini tidak terlepas dari peran 

koordinator PKB yang bekerja bersama dengan para guru 

pelaksana PKB, saya selaku kepala sekolah sekaligus 

menjadi koordinator memberi arahan bimbingan kepada para 

guru pelaksana PKB, mulai dari perencanaannya, 

pelaksanaannya dan evaluasinya.” 

e. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan PKB bagi guru di 

SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang?  

“Utamanya guru pelaksana PKB, saya, yang terlibat di 

dalam maupun luar sekolah, namun gini mas, itu semua akan 
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diterapkan di sekolah setelah guru tersebut melaksanakan 

PKB, ya untuk meningkatkan pelayanan di sekolah.” 

f. Bagaimana upaya sekolah dalam pengelolaan PKB bagi guru 

di SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang? 

“Langsung ya mas, PKB itu sebagai wadah untuk 

meninigkatkan kompetensi guru agar profesionalisme guru 

tersebut meningkat, nah sekolah menyediakan apa yang 

dibutuhkan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya, 

ya contohnya ada surat tugasnya, guru melaksanakan 

evaluasi diri, guru melakukan kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan kebutuhan guru saat PKB, sekolah 

tentunya memberikan leluasaan kepada guru untuk 

melaksanakan PKB, namun tidak meninggalkan kewajiban 

guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, ya tidak 

mengganggulah istilahnya.” 

g. Apa peran saudara dalam proses perencanaan PKB bagi guru 

di SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang 

“Peran saya mas, ya sudah jelas mas, tadi sudah saya 

jelaskan, menjadi koordinator untuk guru, mengawasi guru 

pelaksana PKB, dan juga mengawasi semuanya.” 

 

2. Implemenatasi 

a. Bagaimana pelaksanaan PKB bagi guru di SMP Islam Al-

Azhar 29 BSB Semarang? 
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“Pelaksanaan PKB di SMP Islam Al-Azhar 29 Semarang  ini 

sesuai dengan kebutuahan guru di sekolah mas, pelaksanaan 

PKB ini tidak hanya berdampak pada guru pelaksana PKB 

saja, namun juga membawa pengaruh besar terhadap mutu 

pelayanan pendidikan di sekolah, bisa dilihat dari hasil guru 

yang melaksanakan PKB ya mas, semisal guru menjadi lebih 

update tentang info pendidikan, tambah kreatif 

memunculkan inovasi untuk kemajuan sekolah, nah dari sini 

kita tau, apalagi pelaksanaan PKB ini tidak hanya 

berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan sekolah saja, 

namun juga untuk meningkatkan profesionalisme guru 

tersebut.” 

b. Apakah disekolah pernah diadakan sosialisasi PKB bagi 

guru? 

“Tentunya ada mas, pemberitahuan kepada guru untuk 

melaksanakan PKB, itu bersifat intern mas.” 

c. Apa saja unsur kegiatan yang dilaksanakan para guru dalam   

PKB? 

“Unsurnya kegiatannya ya seperti pengembangan diri, karya 

inovatif, publikasi ilmiah. Biasanya mengutamakan yang 

pegembangan diri mas kalau para guru dan karya inovatif ya 

mas, kita mengadakan percobaan tentang bidang study, atau 

kita mengadakan kegiatan jika terdapat hari-hari pendidikan, 

nah itu kita publikasikan dan kita buat laporan ke yayasan 

Al-Himsya.” 
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d. Apa peran saudara dalam proses Pelaksanaan PKB bagi guru 

di SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang 

“Selaku kepala sekolah dan sekaligus menjadi koordinator, 

dalam pelaksanaa PKB, saya mengawasi guru pelaksana 

PKB, bagaimana perkembangan guru pelaksana PKB dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.” 

 

3. Evaluasi 

a. Bagaimana proses evaluasi PKB bagi guru di SMP Islam Al-

Azhar 29 BSB Semarang? 

“Evaluasinya ya mas, saya dalam hal ini mengawasi dan 

memberi masukan kepada guru saja mas, jika sudah masuk 

dalam PKG (penilaian kinerja guru) maka saya yang akan 

menindak lanjuti, tindak lanjut itu karena hasil PKG dan 

evaluasi diri guru untuk bahan dasar perencanaan PKB 

selanjutnya.” 

b. Apa saja kegiatan evalusi PKB bagi guru di SMP Islam Al-

Azhar 29 BSB Semarang? 

“kegiatannyanya ya evaluasi diri guru, itu untuk dijadikan 

acuan perencanaan, nah evaluasi diri guru itu dari hasil 

penilaian kinerja guru, dari hasil penilaian kinerja guru 

sehingga guru tau yang akan ditingkatkan dalam 

profesionalimenya.” 

c. Apa peran saudara dalam proses evaluasi PKB bagi guru di 

SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang 
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“Pertama, bersama guru pelaksana mengkoreksi dan 

merefleksi kegiatan yang telah dilakukan selama 

pelaksanaan kegiatan PKB, sehingga mengetahui 

perkembangan guru tersebut, sejauh mana guru tersebut 

dalam melaksanakan kegiatan PKB. 
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN GURU 
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A. Transkip Wawancara dengan Guru 

Nama : Suaebatul Aslamiyah, Lc 

Jabatan : Guru Pendidikan Islam 

 

1. Perencanaan 

a. Apa tujuan bapak/ibu guru mengikuti kegiatan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru? 

“Untuk meningkatkan kompetensi diri saya, juga untuk 

kemajuan dari sekolah ini mas.” 

b. Apa manfaat bapak/ibu melakukan kegiatan Pengembangan 

Kegiatan Berkelanjutan? 

“Banyak mas, tambah wawasan, dapat informasi terbaru, 

banyak kenal guru-guru lain, yang terpenting meningkatkan 

profesionalisme saya.” 

c. Apakah bapak/ibu guru ikut serta dalam koordinator 

kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi 

guru di SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang? 

“Tidak mas, saya hanya melaksanakan kegiatan, 

koordinatornya itu pak titan (kepala sekolah).” 

d. Bagaimana perencanaan PKB yang bapak/ibu susun? 

“Saya menyusun perencanaan PKB  terus disahkan sama 

pak Titan (Kepala Sekolah), mulai dari hasil evaluasi diri 

dan dan hasil penilaian kinerja saya, nah disitu saya 

mengetahui mana yang harus saya tingkatkan dan akan saya 

jadikan kegiatan PKB, kegiatan PKB itu saya masukan 
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dalam perencanaan untuk saya tindak lanjuti dalam 

pelaksanaan PKB.” 

 

4. Implemenatasi 

a. Bagaimana pelaksanaan PKB bagi guru di SMP Islam Al-

Azhar 29 BSB Semarang? 

“Pelaksanaan PKB disini itu sifatnya intern mas, Kalau 

aturannya tentang PKB sama dengan yang lain,  karena saja 

sekolah inikan swasta, jadi hasilnya ya untuk sendiri, untuk 

guru sendiri, dan terpenting untuk menarik simpatisan 

masyarakat atau peserta didik.” 

b. Apakah disekolah pernah diadakan sosialisasi PKB bagi 

guru? 

“Pemberitahuan oleh kepala sekolah saja mas.” 

c. Apakah bapak/ibu guru mengajak rekan sesama guru pada 

saat kegiatan PKB? 

“Tentunya mas, mengajak rekan sesama guru dapat memberi 

saran dan masukan kepada sesama.” 

d. Apa saja unsur kegiatan PKB yang bapak/ibu guru ikuti? 

“Kegiatan PKB yang saya ikuti selama saya menjadi guru 

disini itu aaa... pengembangan diri, saya mengikuti 

pendidikan dan latihan, disamping untuk pengembangan diri 

juga untuk saya salurkan ke teman maupun peserta didik 

mas, lha terus perkumpulan guru mas, disitu membahas 

tentang problematika yang ada, terutama mata pelajaran 
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bidang studi PAI, adapula problematika tentang ahklak 

peserta didik, apalagi saya guru mata pelajaran PAI mas.” 

 

5. Evaluasi 

a. Bagaimana proses evaluasi PKB bagi guru di SMP Islam Al-

Azhar 29 BSB Semarang? 

“Menyusus evaluasi diri mas, dari proses-proses yang telah 

saya lakukan, sehingga saya tau mana yang saya tingkatkan, 

bisa juga melihat dari hasil PKG.” 

b. Apa kegiatan evalusi PKB bagi guru di SMP Islam Al-Azhar 

29 BSB Semarang? 

“Di sini itu kalau mau merencanakan PKB, cukup 

melampirkan evaluasi diri guru.” 

c. Apakah bapak/ibu guru menyediakan bukti evaluasi atay 

refleksi diri Pengembangan Keprofesian Guru? 

“Buktinya ya seperti perangkat pembelajaran, daftar hadir, 

ada dokumentasinya juga.” 

d. Apakah setelah melaksanakan kegiatan Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan, bapak/ibu guru bebas berkreasi 

untuk melakukankan pengajaran atau kegiatan-kegiatan 

disekolah? 

“Oiya jelas, lebih mudah, karena mendapat info dan 

pengalaman yang baru, sehingga dampak untuk pelayan 

pendidikan menjadi lebih baik.” 
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e. Apakah dengan melaksanakan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bapak/ibu guru mendapat pengetahuan dan 

informasi yang baru? 

“Jelas itu mas, Pastinya.” 
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B. Transkip Wawancara dengan Guru 

Nama : Fitriyani, S.Pd 

Jabatan : Guru Bahasa Indonesia 

1. Perencanaan 

a. Apa tujuan bapak/ibu guru mengikuti kegiatan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru? 

“Tambah pengalaman mas, kompetensi meningkat, jadi guru 

yang profesional dan juga tuntutan mas.” 

b. Apa manfaat bapak/ibu melakukan kegiatan Pengembangan 

Kegiatan Berkelanjutan? 

“Meningkatkan profesionalisme saya mas tentunya, yang 

berdampak pada pelayanan sekolah tentunya.” 

c. Apakah bapak/ibu guru ikut serta dalam koordinator 

kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi 

guru di SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang? 

“Tidak mas, kepala sekolah dalam hal ini yang 

mengaturnya.” 

d. Bagaimana perencanaan PKB yang bapak/ibu susun? 

“Dalam perencanaan PKB yang saya ketahui ya, saya 

bersama koordinator menyusun dan menetapkan 

perencanaan dari hasil evaluasi diri untuk dijadikan acuan 

dalam perencanaan, sehingga saya mengetahui kegiatan 

PKB yang akan saya ikuti, kegiatan ini juga tidak terlepas 

dari bidang studi saya dan menyesuaikan dengan kebutuhan 

saya dalam pelayanan pendidikan.” 



Lampiran 2 

115 

 

2. Implemenatasi 

a. Bagaimana pelaksanaan PKB bagi guru di SMP Islam Al-

Azhar 29 BSB Semarang? 

“Berjalan baik mas, itu juga tergantung dari para gurunya, 

kalau saya ya menjalankan kegiata-kegiatannya saja sesuai 

dengan bidan saya.” 

b. Apakah disekolah pernah diadakan sosialisasi PKB bagi 

guru? 

“Hanya pemberitahuan dari pak Titan (kepsek) saja mas.” 

c. Apakah bapak/ibu guru mengajak rekan sesama guru pada 

saat kegiatan PKB? 

“Pastinya, hanya saja guru lain memberi saran masukan 

kepada saya, tidak sampai ikut dalam proses kegiatan.” 

d. Apa saja unsur kegiatan PKB yang bapak/ibu guru ikuti? 

“Saya dulu melaksanakan PKB dengan unsur kegiatan 

publikasi ilmiah, karena disamping untuk pengembangan 

keprofesian publikasi ilmiah juga merupakan hobi saya, 

walaupun sebelumnya saya belum melaksanakan PKB saya 

tetap melaksanakan kegiatan ini (publikasi ilmia), karena 

saya guru mata pelajaran bahasa Indonesia, karena saya 

seneng nulis mas. Nah dengan adanya PKB yang bertujuan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kegiatan 

publikasi ilmiah ini saya jadikan untuk ajang meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme saya mas.” 
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3. Evaluasi 

a. Bagaimana proses evaluasi PKB bagi guru di SMP Islam Al-

Azhar 29 BSB Semarang? 

“Diakhir semester itu banya laporannya mas untuk PKB, ada 

evaluasi diri, bukti kegiatan, perangkat pembelajaran dan 

lain-lain, nah bukti-bukti ini dibuat refleksi saya sejauh 

mana saya dalam melaksanakan PKB.” 

b. Apa kegiatan evalusi PKB bagi guru di SMP Islam Al-Azhar 

29 BSB Semarang? 

“Menyusun evaluasi diri untuk perencanaan selanjutnya.” 

c. Apakah bapak/ibu guru menyediakan bukti evaluasi atay 

refleksi diri Pengembangan Keprofesian Guru? 

“Oiya, dibuat bahan evaluasi, merefleksi perangkat 

pembelajaran, daftar hadir, bagaimana kegiatan d sekolah, 

mau tidak mau kegiatan saya itu berhubungan dengan KBM 

mas, karena sesuai dengan bidang saya.” 

d. Apakah setelah melaksanakan kegiatan Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan, bapak/ibu guru bebas berkreasi 

untuk melakukankan pengajaran atau kegiatan-kegiatan 

disekolah? 

“pastinya mas lebih bebas dalam pengajaran”. 

e. Apakah dengan melaksanakan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bapak/ibu guru mendapat pengetahuan dan 

informasi yang baru? 

“Pasti itu mas.” 
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C. Transkip Wawancara dengan Guru 

Nama : Nadia Pradipta Noer Iwari,S.Pd 

Jabatan : Guru Ilmu Sosial 

1. Perencanaan 

a. Apa tujuan bapak/ibu guru mengikuti kegiatan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru? 

“sebagai bentuk keikutsertaan dalam proses pendidikan, 

menambah pengetahuan dan kemampuan pengembangan  

juga .” 

b. Apa manfaat bapak/ibu melakukan kegiatan Pengembangan 

Kegiatan Berkelanjutan? 

“menambah informasi, kemampuan, menambah kenal 

dengan teman sesama guru sekolah lain.” 

c. Apakah bapak/ibu guru ikut serta dalam koordinator 

kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi 

guru di SMP Islam Al-Azhar 29 BSB Semarang? 

“Tidak mas, saya hanya merencanakan bersama coordinator 

dan melaksanakan kegiatan-kegiatan PKB.” 

d. Bagaimana perencanaan PKB yang bapak/ibu susun? 

“Dalam perencanaan PKB yang saya ketahui itu, 

perencanaan saya berdasarkan dari evaluasi diri saya, saya 

membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan kemampuan 

yang akan saya tingkatkan, selepas itu perencanaan disahkan 

oleh kepala sekolah.” 
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2. Implemenatasi 

a. Bagaimana pelaksanaan PKB bagi guru di SMP Islam Al-

Azhar 29 BSB Semarang? 

“pelaksanaan PKB, melaksanakan kegiatan-kegiatan PKB 

itu mas, kalau saya melaksanakan perkumpulan MGMP dan 

workshop.” 

b. Apakah disekolah pernah diadakan sosialisasi PKB bagi 

guru? 

“hanya pemberitahuan saja dari kepala sekolah.” 

c. Apakah bapak/ibu guru mengajak rekan sesama guru pada 

saat kegiatan PKB? 

“pernah mengajak teman sesama guru, seringnya tidak 

mengajak, karena inikan tugas individu.” 

d. Apa saja unsur kegiatan PKB yang bapak/ibu guru ikuti? 

“Kegiatannya itu pengembangan diri yang saya ikuti itu 

MGMP dan workshop pendidikan.” 

 

3. Evaluasi 

a. Bagaimana proses evaluasi PKB bagi guru di SMP Islam Al-

Azhar 29 BSB Semarang? 

“melihat kembali kegiatan yang telah dilakukan, adapula 

mennyusun laporan evaluasi diri guru untuk perencanaan 

PKB yang akan dating.” 

b. Apa kegiatan evalusi PKB bagi guru di SMP Islam Al-Azhar 

29 BSB Semarang? 
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“evaluasi diri guru, cukup itu mas, untuk melihat kembali 

kebutuhan guru yang akan ditingktkan.” 

c. Apakah bapak/ibu guru menyediakan bukti evaluasi atau 

refleksi diri Pengembangan Keprofesian Guru? 

“buktinya itu seperti laporan setelah melaksanakan kegiatan, 

atau dengan surat tugas mas.” 

d. Apakah setelah melaksanakan kegiatan Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan, bapak/ibu guru bebas berkreasi 

untuk melakukankan pengajaran atau kegiatan-kegiatan 

disekolah? 

“iya pastinya, karena mendapatkan informasi  dan 

pengalaman baru dari hasil melaksanakan PKB.” 

 

e. Apakah dengan melaksanakan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bapak/ibu guru mendapat pengetahuan dan 

informasi yang baru? 

“Pasti mendapatkan pengetahuan dan informasi.” 
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Dokumentasi Perencanaan PKB 
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Dokumentasi Perencanaan PKB Final 
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Dokumentasi kegiatan PKB (Pengembangan Diri) 

 



Lampiran 4 

124 
 

Dokumentasi kegiatan PKB (Pengembangan Diri) 
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Dokumen Pelaksanaan PKB  (kegiatan PKB Karya Inovatif) 
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Dokumen Pelaksanaan PKB  (kegiatan PKB Karya Inovatif) 
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Dokumen Pelaksanaan PKB  (kegiatan PKB Karya Inovatif) 

 

 

 

Dokumen Pelaksanaan PKB  (kegiatan PKB Karya Inovatif) 

 

 

 

Hasil Dokumen kegiata karya inovatif 
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Dokumentasi Evaluasi Diri 
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HASIL OBSERVASI 

Manajemen PKB bagi guru di SMP Islam Al-Azhar 29 BSB 

Semarang 

No Keterangan Ada Tidak 

1 Terdapat koordinator PKB    

2 Terdapat pelaksana PKB    

3 Format rancana PKB    

4 Format rencana final PKB    

5 Pelaksanaan PKB 

a. Pengembangan Diri 

b. Publikasi Ilmiah 

c. Karya inovatif 

 

  
 

  

 

 

  

6 Format evaluasi diri guru untuk 

PKB 
   

7 Adanya perangkat pembelajaran    

8 Dampak PKB bagi Guru     
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

Halaman Depan 

Guru dan staf karyawan 
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Kegiatan siswa sebelum masuk kelas 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 
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Waewancara dengan Guru 

 

 

Wawancara dengan
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