
 

 

Lampiran 1 

TRANSKIP WAWANCARA  

 

 

A. Tanskrip Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Nama : Anisatun. N., Spd.I 

Jabatan : Kepala Sekolah 

1. Perencanaan 

a. Apa yang menjadi dasar ibu dalam mengadakan 

peningkatan profesionalisme guru di SD Nurul Islam 

Purwoyoso Semarang? 



 

 

“Dalam merencanakan  profesionalisme guru, saya selaku 

pimpinan dengan dibantu para guru selalu mengadakan 

analisis kebutuhan, memperhatikan visi, misi dan tujuan 

sekolah.  Perencanaan profesionalisme guru direncanakan 

dan ditentukan dalam bentuk rapat bersama para guru, 

karyawan, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan 

seluruh tenaga kependidikan yang dipimpin oleh kepala 

Sekolah. Rapat semacam ini biasanya dilakukan pada 

awal ajaran baru, awal semester, dan pertengahan 

semester.” 

b. Apa tujuan ibu dalam mengadakan peningkatan 

profesionalisme guru di SD Nurul Islam Purwoyoso 

Semarang? 

“Tujuan sekolah dalam meningkatkan profesionalisme 

guru adalah tentunya agar para guru dapat menguasai 

pembelajaran secara kompresensif dengan baik, apalagi 

dengan perubahan kurikulum sekarang ini guru dituntut 

menguasai penuh dalam proses pembelajarannya. 

c. Kegiatan apa yang direkomendasikan oleh kepala sekolah 

dalam meningkatkan profesionalisme guru? 

“Saya selaku kepala sekolah disini mengadakan 

silaturrahmi antar guru sebagai wadah dalam upaya salah 

satunya untuk meningkatkan profesionalisme guru itu 

sendiri, mengadakan sarana penunjang untuh menambah 

wawasan dan skill mengajar guru, dan kami juga 



 

 

berkerjasama dengan dinas terkait untuk 

merekomendasikan para guru kami untuk mengikuti 

kegiatan yang diadakan oleh dinas terkait baik itu tingkat 

kecamatan, kota maupun provinsi, kegiatan tersebut 

seperti diklat, seminar atau workshop, KKG” 

d. Apa kepala sekolah ikut serta dalam meningkatkan 

profesionalisme bagi guru? 

“Ya itu, secara internal saya membentuk forum 

silaturrahmi antar guru, di sekolah ketbetulan sudah ada 

KKG dan rapat bulanan, dan melakukan brifing setiap 

minggu sekali pada hari senin. kemudian disini saya lebih 

banyak sebagai pengarah dan pendorong para guru untuk 

mengikuti kegiatan yang sudah diadakan oleh pemerintah 

dinas setempat” 

e. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan peningkatan 

profesionalisme guru di SD Nurul Islam? 

“Keseluhan pendidik dan tenaga pendidik disini terlibat 

dalam peningkatan profesionalisme guru, karena dalam 

kami merencanakan kegiatan selalu kami bahas secara 

musyawarah. 

 

2. Implementasi 

a. Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di SD 

Nurul Islam? 



 

 

“Untuk meningkatkan profesionalisme guru yang saya 

lakukan selaku kepala sekolah yang dibantu wakil kepala 

SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang dan jajaran yang 

terkait, adalah mengikutkan seminar, diklat, KKG, 

meningkatkan kesejateraan guru, penyediaan sarana 

penunjang seperti internet dan kami membentuk forum 

silaturrahmi antar guru seperti KKG yang diadakan pada 

minggu ke empat. Semua guru disini juga saya ikutkan 

sertifikasi guru kalau memang sudah sesuai aturan untuk 

mengikuti sertifikasi, dan alhamdulillah sudah 6 guru 

yang berhasil lulus dalam sertifikasi guru termasuk saya” 

b. Bagaiman mekanisme Implementasi peningkatan 

profesionalisme guru di SD Nurul Islam? 

“Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, kami 

selalu mengirimkan para guru secara bergiliran dan yang 

sesuai dengan bidang studinya untuk mengikuti pelatihan, 

seminar, lokakarya, workshop ataupun kegiatan 

pendidikan lainnya baik yang diadakan oleh diknas 

pendidikan terkait, dalam hal pembiayaan 

mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan, seminar, 

maupun lokakarya pihak sekolah membiayai secara penuh 

semua biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut, dalam 

artian para guru yang diikutkan dalam kegiatan pelatihan 

tersebut secara gratis, sehingga guru lebih bersemangat 

dan tidak mengalami kendala dalam hal biaya” 



 

 

c. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh pihak terkait 

dalam peningkatan profesionalisme guru di SD Nurul 

Islam? 

“Kegiatannya antara lain adalah Diklat, seminar atau 

workshop, KKG dalam lingkup dabin dalam hal ini 

sekolah melakukan kerjasama dengan dinas terkait” 

d. Apa peran saudara dalam proses Implementasi 

peningkatan profesionalisme bagi guru di SD Nurul 

Islam? 

“ Saya merekomendasikan, mengarahkan, mengirim 

perwakilah dengan disertai surat izin keluar pada guru 

untuk melaksanakan kegiatan yang diadakan di luar 

sekolah” 

 

3. Evaluasi 

a. Bagaiman Implementasi evaluasi dalam peningkatan 

profesionalisme guru di SD Nurul Islam Purwoyoso 

Semarang? 

“Evaluasi kepala sekolah dalam peningkatan 

profesionalisme guru yang saya lakukan dengan beserta 

para guru dan karyawan yang lain, berupa rapat kerja 

yang dilakukan setiap satu kali dalam satu bulan 

membahas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

para guru. para guru yang sudah mengikuti pelatihan 

diminta untuk menjelaskan pengalamannya dari hasil dari 



 

 

pelatihan dan seminar kepada guru yang lain dalam rapat 

sekolah, KKG, maupun dalam forum silaturrahmi antar 

guru SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang”  

b. Apa saja kegiatan evaluasi peningkatan profesionalisme 

guru di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Kegiatan evaluasi yang saya lakukan dalam peningkatan 

profesionalisme guru berupa dengan menggunakan data 

penilaian kinerja guru (PKG), bukti keterangan guru 

tersebut telah melaksanakan kegiatan-keatan peningkatan 

profesionalisme, berupa diklat, seminar, workshop, KKG, 

kegiatan ini akan dijadikan acuan perencanaan 

peningkatan profesionalisme guru yang akan datang”   

c. Apa peran kepala sekolah dalam proses evaluasi dalam 

peningkatan profesionalisme guru di SD Nurul Islam 

Purwoyoso Semarang? 

“Peran saya dalam evaluasi peningkatan profesionalisme 

guru sebagai pengarah. Dalam hal ini guru yang sudah  

melaksanakan kegiatan diminta untuk melaporkan 

pengalamanya yang sudah di dapatkan dalam kegiatan itu 

sebagai informasi, dan pengetahuan bagi guru yang tidak 

ikut melaksanakan dalam rapat bulanan, hal ini juga dapat 

kami jadikan sebagai bahan perencanaan kedepan, dan 

kami saat ini mulai akan mengoptimalkan penilaian 

kinerja diri guru untuk mengetahui tingkat kemampuan 

para guru” 



 

 

 

B. Transkip Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah 

Nama : Khunainah, S.Pd 

Jabatan : Wakil Kepala Sekolah 

1. Perencanaan 

a. Apa tujuan ibu guru mengikuti kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 

“Diatanranya untuk meningkatkan kompetensi saya 

sebagai seorang guru mas” 



 

 

b. Apa manfaat ibu guru melakukan kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 

“Banyak sekali mas diantaranya adalah menambah 

wawasan saya dalam dunia pendidikan ” 

c. Apakah ibu guru ikut serta dalam perencanaan kegiatan 

peningkatan profesi guru? 

“saya sebagai wakil kepala sekolah biasanya ikut 

membantu kepala sekolah dalam merencanakan kegiatan 

yang akan dilakukan, termasuk diantaranya sosialisasi 

kepada guru dalam rapat tahunan maupun bulanan kepada 

guru yang akan kami ikutkan pada pelatihan dan program 

KKG tingkat dabin”. 

2. Implementasi 

a. Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di SD Nurul Islam? 

 “Untuk meningkatkan profesionalisme guru, pihak 

sekolah mengikutsertakan para guru dalam penataran, 

pelatihan, workshop, seminar, KKG yang relevan serta 

dibiayai oleh sekolah”. 

b. Apakah disekolah pernah diadakan kegiatan 

profesionalisme guru? 

“Di SD Nurul Islam kami mengadakan KKG sekolah dan 

forum silaturahmi antar guru” 

c. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dalam  

meningkatkan profesionalisme? 



 

 

“Ya itu tadi mas. Di sekolah kami membentuk KKG 

secara internal dan mengikuti KKG diluar sekolah, serta 

kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh diknas 

setempat. Dan program sertifikasi guru Alhamdulillah di 

sekolahan ini sudah ada 6 guru yang sudah lulus 

sertifikasi, diantaranya adalah saya dan kepala sekolah” 

3. Evaluasi 

a. Bagaiman evaluasi peningkatan profesionalisme guru di 

SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Kalau kegiatan diluar sekolah biasanya kami akan 

evaluasi dalam rapat bulanan. Disitu kami membahas 

kegiatan yang sudah dilakukan, bagaiamna kendalanya 

untuk kita jadikan acuan perencanaan yang akan datang” 

b. Apa saja kegiatan evaluasi peningkatan profesionalisme 

guru di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Bentuk kegiatan evaluasi di diantaranya dalam adalah 

dengan kegiatan supervisi oleh kepala sekolah dan 

penilaian terhadap kinerja guru ” 

c. Apakah dengan mengikuti kegiatan peningkatan profesi 

guru ibu guru mendapat pengetahuan dan informasi yang 

baru? 

“Tentu saja mas. 



 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN GURU 

 

 

C. Transkip Wawancara dengan Guru 

Nama : Rifatun Nashihah, S.Pd 

Jabatan : Guru Kelas 1 

1. Perencanaan 

a. Apa tujuan ibu guru mengikuti kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 



 

 

 

“Untuk meningkatkan kompetensi dan menambah 

wawasan baru tentang pendidikan dan pembelajaran” 

b. Apa manfaat ibu guru melakukan kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 

“Tentunya semakin menambah waswan saya tentang 

pendidikan dan pembelajaran” 

c. Apakah bapak/ibu guru ikut serta dalam perencanaan 

kegiatan peningkatan profesi guru? 

“Untuk meningkatkan profesionalisme guru, pihak 

sekolah mengikutsertakan para guru dalam penataran, 

pelatihan, workshop, seminar yang relevan serta dibiayai 

oleh sekolah”. 

2. Implementasi 

a. Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di SD Nurul Islam? 

“Mengikutsertakan para guru untuk melaksanakan 

pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait  terutama 

dalam pelatihan sertifikasi pendidik untuk guru yang 

sudah memenuhi syarat,”. 

b. Apakah disekolah pernah diadakan kegiatan 

profesionalisme guru? 

“Ada, dalam bentuk forum silaturrahmi guru, dan KKG 

sekolah” 

c. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dalam  

meningkatkan profesionalisme? 



 

 

 

“Saya sebagai guru pernah diikutsertakan oleh kepala 

sekolah dalam kegiatan diklat. Diantaranya adalah 

pelatihan yang diadakan oleh diknas kota semarang 

tentang sosialisasi kurikulum 2013 minggu kemarin, 

kemudian mengikuti KKG yang diadakan oleh UPTD 

kecamatan ngaliyan, maupun dinas kota semarang” 

3. Evaluasi 

a. Bagaiman evaluasi peningkatan profesionalisme guru di 

SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Kepala sekolah biasanya mengdakan rapat bulanan disitu 

biasanya membahas diantaranya adalah kegiatan 

peningkatan profesionalisme guru yang sudah 

dilaksanakan di luar sekolah” 

b. Apa saja kegiatan evaluasi peningkatan profesionalisme 

guru di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Kegiatan evaluasi disekolah ini yaitu melalui penilaian 

tindakan kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah mas, 

seperti kemarin setelah mengikuti pelatihan kurikulum 

2013, kepala sekolah melakukan kunjungan di kelas saya 

untuk menilai hasil yang saya dapatkan pada peletihan 

yang sudah saya lakukan  sebelumnya. ” 

c. Apakah dengan mengikuti kegiatan peningkatan profesi 

guru ibu guru mendapat pengetahuan dan informasi yang 

baru? 



 

 

 

“Banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan mas. 

Apalagi menyangkut perubahan kurikulum yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

D. Transkip Wawancara dengan Guru 

Nama : Jumron Nugroho, S.Pd.I 

Jabatan : Guru & OP sekolah 

1. Perencanaan 

a. Apa tujuan bapak guru mengikuti kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 

“Saya termasuk guru yang sudah lumayan lama mengajar 

di sekolah ini. Tentu saja saya ingin mendapatkan 

sertifikasi sebagai pendidik yang professional mas.” 



 

 

 

b. Apa manfaat bapak guru melakukan kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 

“Manfaatnya banyak sekali mas. Diantaranya, saya bisa 

mendapatkan pengalaman, pengetahuan tentang 

pendidikan ” 

c. Apakah bapak guru ikut serta dalam perencanaan kegiatan 

peningkatan profesi guru? 

“Sebagai guru yang sekaligus menjabat sebagai operator 

sekolah atau TU saya hanya membantu kepala sekolah 

dalam mengurus berkas atau data sekolah, dalam hal 

berkas peningkatan profesionalisme guru di sekolah ini 

baru akan ditertibkan”. 

2. Implementasi 

a. Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di SD Nurul Islam? 

“Peningkatan profesionalisme guru di sekolah ini yaitu 

salah satunya mengikut sertakan guru pada pelatihan-

pelatihan yang diadakan oleh diknas atau forum kegiatan 

lain”. 

b. Apakah disekolah pernah diadakan kegiatan 

profesionalisme guru? 

“Di SD Nurul Islam kami mengadakan KKG sekolah dan 

bila memang dibutuhkan, sekolah mendatangkan tenaga 

ahli untuk melatih para guru dalam forum pelatihan di 



 

 

 

sekolah, diantarnya yang pernah diadakan adalah 

pelatihan Microsoft office” 

c. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dalam  

meningkatkan profesionalisme? 

““Kepala sekolah sering menunjuk guru-guru secara 

bergiliran untuk ikut pendidikan dan latihan, workshop, 

dan seminar yang sesuai dengan mata pelajaran dan yang 

relevan dengan kependidikan dan pengembangan 

profesionalisme guru. Kami sebagai guru mengikuti 

kegiatan pelatihan, KKG lingkup sekolah maupun luar 

sekolah dan lain sebagainya” 

3. Evaluasi 

a. Bagaiman evaluasi peningkatan profesionalisme guru di 

SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Ada evaluasi kerja mas biasanya diadakan setiap bulan 

disitu diantaranya membahas tentang kegiatan 

peningkatan profesi yang sudah kami laksanakan” 

b. Apa saja kegiatan evaluasi peningkatan profesionalisme 

guru di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Untuk sementara ini pihak sekolah sudah melakukan 

proses tertib administrasi tentang penilain kinerja guru ” 

c. Apakah dengan mengikuti kegiatan peningkatan profesi 

guru ibu guru mendapat pengetahuan dan informasi yang 

baru? 



 

 

 

“Tentu saja mas apalagi melihat situasi zaman dan 

kebutuhan yang terus berkembang.” 
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Dokumentasi Perencanaan dalam RKT 
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Dokumen Implementasi peningkatan profesi guru (Surat tugas) 

 



 

 

Dokumen Implementasi peningkatan profesi (Pelatihan) 

 



 

 

Dokumen Implementasi  peningkatan profesi guru (Sertifikasi) 
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Dokumentasi Evaluasi dalam KKG 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

Halaman Depan Sekolah 



 

 

 

Kegiatan Siswa dan guru Sebelum Belajar 



 

 

 

Kegiatan Supervisi Kepala Sekolah 

 

 



 

 

 

Kegiatan KKG di Sekolah 

 

Kegiatan Pelatihan di Luar Sekolah 
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Penunjukan Pembimbing Skripsi 
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

 

A. Tanskrip Wawancara Kepala Sekolah 

Nama : Anisatun. N., Spd.I 

Jabatan : Kepala Sekolah 

1. Perencanaan 

a. Apa yang menjadi dasar ibu dalam mengadakan 

peningkatan profesionalisme guru di SD Nurul Islam 

Purwoyoso Semarang? 
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“Dalam merencanakan  profesionalisme guru, saya selaku 

pimpinan dengan dibantu para guru selalu mengadakan 

analisis kebutuhan, memperhatikan visi, misi dan tujuan 

sekolah.  Perencanaan profesionalisme guru direncanakan 

dan ditentukan dalam bentuk rapat bersama para guru, 

karyawan, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan 

seluruh tenaga kependidikan yang dipimpin oleh kepala 

Sekolah. Rapat semacam ini biasanya dilakukan pada 

awal ajaran baru, awal semester, dan pertengahan 

semester.” 

b. Apa tujuan ibu dalam mengadakan peningkatan 

profesionalisme guru di SD Nurul Islam Purwoyoso 

Semarang? 

“Tujuan sekolah dalam meningkatkan profesionalisme 

guru adalah tentunya agar para guru dapat menguasai 

pembelajaran secara kompresensif dengan baik, apalagi 

dengan perubahan kurikulum sekarang ini guru dituntut 

menguasai penuh dalam proses pembelajarannya. 

c. Kegiatan apa yang direkomendasikan oleh kepala sekolah 

dalam meningkatkan profesionalisme guru? 

“Saya selaku kepala sekolah disini mengadakan 

silaturrahmi antar guru sebagai wadah dalam upaya salah 

satunya untuk meningkatkan profesionalisme guru itu 

sendiri, mengadakan sarana penunjang untuh menambah 

wawasan dan skill mengajar guru, dan kami juga 
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berkerjasama dengan dinas terkait untuk 

merekomendasikan para guru kami untuk mengikuti 

kegiatan yang diadakan oleh dinas terkait baik itu tingkat 

kecamatan, kota maupun provinsi, kegiatan tersebut 

seperti diklat, seminar atau workshop, KKG” 

d. Apa kepala sekolah ikut serta dalam meningkatkan 

profesionalisme bagi guru? 

“Ya itu, secara internal saya membentuk forum 

silaturrahmi antar guru, di sekolah ketbetulan sudah ada 

KKG dan rapat bulanan, dan melakukan brifing setiap 

minggu sekali pada hari senin. kemudian disini saya lebih 

banyak sebagai pengarah dan pendorong para guru untuk 

mengikuti kegiatan yang sudah diadakan oleh pemerintah 

dinas setempat” 

e. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan peningkatan 

profesionalisme guru di SD Nurul Islam? 

“Keseluhan pendidik dan tenaga pendidik disini terlibat 

dalam peningkatan profesionalisme guru, karena dalam 

kami merencanakan kegiatan selalu kami bahas secara 

musyawarah. 

2. Implementasi 

a. Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di SD 

Nurul Islam? 
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“Untuk meningkatkan profesionalisme guru yang saya 

lakukan selaku kepala sekolah yang dibantu wakil kepala 

SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang dan jajaran yang 

terkait, adalah mengikutkan seminar, diklat, KKG, 

meningkatkan kesejateraan guru, penyediaan sarana 

penunjang seperti internet dan kami membentuk forum 

silaturrahmi antar guru seperti KKG yang diadakan pada 

minggu ke empat. Semua guru disini juga saya ikutkan 

sertifikasi guru kalau memang sudah sesuai aturan untuk 

mengikuti sertifikasi, dan alhamdulillah sudah 6 guru 

yang berhasil lulus dalam sertifikasi guru termasuk saya” 

b. Bagaiman mekanisme Implementasi peningkatan 

profesionalisme guru di SD Nurul Islam? 

“Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, kami 

selalu mengirimkan para guru secara bergiliran dan yang 

sesuai dengan bidang studinya untuk mengikuti pelatihan, 

seminar, lokakarya, workshop ataupun kegiatan 

pendidikan lainnya baik yang diadakan oleh diknas 

pendidikan terkait, dalam hal pembiayaan 

mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan, seminar, 

maupun lokakarya pihak sekolah membiayai secara penuh 

semua biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut, dalam 

artian para guru yang diikutkan dalam kegiatan pelatihan 

tersebut secara gratis, sehingga guru lebih bersemangat 

dan tidak mengalami kendala dalam hal biaya” 
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c. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh pihak terkait 

dalam peningkatan profesionalisme guru di SD Nurul 

Islam? 

“Kegiatannya antara lain adalah Diklat, seminar atau 

workshop, KKG dalam lingkup dabin dalam hal ini 

sekolah melakukan kerjasama dengan dinas terkait” 

d. Apa peran saudara dalam proses Implementasi 

peningkatan profesionalisme bagi guru di SD Nurul 

Islam? 

“ Saya merekomendasikan, mengarahkan, mengirim 

perwakilah dengan disertai surat izin keluar pada guru 

untuk melaksanakan kegiatan yang diadakan di luar 

sekolah” 

 

3. Evaluasi 

a. Bagaiman Implementasi evaluasi dalam peningkatan 

profesionalisme guru di SD Nurul Islam Purwoyoso 

Semarang? 

“Evaluasi kepala sekolah dalam peningkatan 

profesionalisme guru yang saya lakukan dengan beserta 

para guru dan karyawan yang lain, berupa rapat kerja 

yang dilakukan setiap satu kali dalam satu bulan 

membahas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

para guru. para guru yang sudah mengikuti pelatihan 

diminta untuk menjelaskan pengalamannya dari hasil dari 
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pelatihan dan seminar kepada guru yang lain dalam rapat 

sekolah, KKG, maupun dalam forum silaturrahmi antar 

guru SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang”  

b. Apa saja kegiatan evaluasi peningkatan profesionalisme 

guru di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Kegiatan evaluasi yang saya lakukan dalam peningkatan 

profesionalisme guru berupa dengan menggunakan data 

penilaian kinerja guru (PKG), bukti keterangan guru 

tersebut telah melaksanakan kegiatan-keatan peningkatan 

profesionalisme, berupa diklat, seminar, workshop, KKG, 

kegiatan ini akan dijadikan acuan perencanaan 

peningkatan profesionalisme guru yang akan datang”   

c. Apa peran kepala sekolah dalam proses evaluasi dalam 

peningkatan profesionalisme guru di SD Nurul Islam 

Purwoyoso Semarang? 

“Peran saya dalam evaluasi peningkatan profesionalisme 

guru sebagai pengarah. Dalam hal ini guru yang sudah  

melaksanakan kegiatan diminta untuk melaporkan 

pengalamanya yang sudah di dapatkan dalam kegiatan itu 

sebagai informasi, dan pengetahuan bagi guru yang tidak 

ikut melaksanakan dalam rapat bulanan, hal ini juga dapat 

kami jadikan sebagai bahan perencanaan kedepan, dan 

kami saat ini mulai akan mengoptimalkan penilaian 

kinerja diri guru untuk mengetahui tingkat kemampuan 

para guru” 
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B. Transkip Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah 

Nama : Khunainah, S.Pd 

Jabatan : Wakil Kepala Sekolah 

1. Perencanaan 

a. Apa tujuan ibu guru mengikuti kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 

“Diatanranya untuk meningkatkan kompetensi saya 

sebagai seorang guru mas” 
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b. Apa manfaat ibu guru melakukan kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 

“Banyak sekali mas diantaranya adalah menambah 

wawasan saya dalam dunia pendidikan ” 

c. Apakah ibu guru ikut serta dalam perencanaan kegiatan 

peningkatan profesi guru? 

“saya sebagai wakil kepala sekolah biasanya ikut 

membantu kepala sekolah dalam merencanakan kegiatan 

yang akan dilakukan, termasuk diantaranya sosialisasi 

kepada guru dalam rapat tahunan maupun bulanan kepada 

guru yang akan kami ikutkan pada pelatihan dan program 

KKG tingkat dabin”. 

2. Implementasi 

a. Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di SD Nurul Islam? 

 “Untuk meningkatkan profesionalisme guru, pihak 

sekolah mengikutsertakan para guru dalam penataran, 

pelatihan, workshop, seminar, KKG yang relevan serta 

dibiayai oleh sekolah”. 

b. Apakah disekolah pernah diadakan kegiatan 

profesionalisme guru? 

“Di SD Nurul Islam kami mengadakan KKG sekolah dan 

forum silaturahmi antar guru” 

c. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dalam  

meningkatkan profesionalisme? 
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“Ya itu tadi mas. Di sekolah kami membentuk KKG 

secara internal dan mengikuti KKG diluar sekolah, serta 

kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh diknas 

setempat. Dan program sertifikasi guru Alhamdulillah di 

sekolahan ini sudah ada 6 guru yang sudah lulus 

sertifikasi, diantaranya adalah saya dan kepala sekolah” 

3. Evaluasi 

a. Bagaiman evaluasi peningkatan profesionalisme guru di 

SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Kalau kegiatan diluar sekolah biasanya kami akan 

evaluasi dalam rapat bulanan. Disitu kami membahas 

kegiatan yang sudah dilakukan, bagaiamna kendalanya 

untuk kita jadikan acuan perencanaan yang akan datang” 

b. Apa saja kegiatan evaluasi peningkatan profesionalisme 

guru di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Bentuk kegiatan evaluasi di diantaranya dalam adalah 

dengan kegiatan supervisi oleh kepala sekolah dan 

penilaian terhadap kinerja guru ” 

c. Apakah dengan mengikuti kegiatan peningkatan profesi 

guru ibu guru mendapat pengetahuan dan informasi yang 

baru? 

“Tentu saja mas. 
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN GURU 

 

 

A. Transkip Wawancara dengan Guru 

Nama : Rifatun Nashihah, S.Pd 

Jabatan : Guru Kelas 1 

1. Perencanaan 

a. Apa tujuan ibu guru mengikuti kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 
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“Untuk meningkatkan kompetensi dan menambah 

wawasan baru tentang pendidikan dan pembelajaran” 

b. Apa manfaat ibu guru melakukan kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 

“Tentunya semakin menambah waswan saya tentang 

pendidikan dan pembelajaran” 

c. Apakah bapak/ibu guru ikut serta dalam perencanaan 

kegiatan peningkatan profesi guru? 

“Untuk meningkatkan profesionalisme guru, pihak 

sekolah mengikutsertakan para guru dalam penataran, 

pelatihan, workshop, seminar yang relevan serta dibiayai 

oleh sekolah”. 

2. Implementasi 

a. Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di SD Nurul Islam? 

“Mengikutsertakan para guru untuk melaksanakan 

pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait  terutama 

dalam pelatihan sertifikasi pendidik untuk guru yang 

sudah memenuhi syarat,”. 

b. Apakah disekolah pernah diadakan kegiatan 

profesionalisme guru? 

“Ada, dalam bentuk forum silaturrahmi guru, dan KKG 

sekolah” 

c. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dalam  

meningkatkan profesionalisme? 
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“Saya sebagai guru pernah diikutsertakan oleh kepala 

sekolah dalam kegiatan diklat. Diantaranya adalah 

pelatihan yang diadakan oleh diknas kota semarang 

tentang sosialisasi kurikulum 2013 minggu kemarin, 

kemudian mengikuti KKG yang diadakan oleh UPTD 

kecamatan ngaliyan, maupun dinas kota semarang” 

3. Evaluasi 

a. Bagaiman evaluasi peningkatan profesionalisme guru di 

SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Kepala sekolah biasanya mengdakan rapat bulanan disitu 

biasanya membahas diantaranya adalah kegiatan 

peningkatan profesionalisme guru yang sudah 

dilaksanakan di luar sekolah” 

b. Apa saja kegiatan evaluasi peningkatan profesionalisme 

guru di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Kegiatan evaluasi disekolah ini yaitu melalui penilaian 

tindakan kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah mas, 

seperti kemarin setelah mengikuti pelatihan kurikulum 

2013, kepala sekolah melakukan kunjungan di kelas saya 

untuk menilai hasil yang saya dapatkan pada peletihan 

yang sudah saya lakukan  sebelumnya. ” 

c. Apakah dengan mengikuti kegiatan peningkatan profesi 

guru ibu guru mendapat pengetahuan dan informasi yang 

baru? 
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“Banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan mas. 

Apalagi menyangkut perubahan kurikulum yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah.” 
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B. Transkip Wawancara dengan Guru 

Nama : Jumron Nugroho, S.Pd.I 

Jabatan : Guru & OP sekolah 

1. Perencanaan 

a. Apa tujuan bapak guru mengikuti kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 

“Saya termasuk guru yang sudah lumayan lama mengajar 

di sekolah ini. Tentu saja saya ingin mendapatkan 

sertifikasi sebagai pendidik yang professional mas.” 
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b. Apa manfaat bapak guru melakukan kegiatan program 

peningkatan profesionalisme guru? 

“Manfaatnya banyak sekali mas. Diantaranya, saya bisa 

mendapatkan pengalaman, pengetahuan tentang 

pendidikan ” 

c. Apakah bapak guru ikut serta dalam perencanaan kegiatan 

peningkatan profesi guru? 

“Sebagai guru yang sekaligus menjabat sebagai operator 

sekolah atau TU saya hanya membantu kepala sekolah 

dalam mengurus berkas atau data sekolah, dalam hal 

berkas peningkatan profesionalisme guru di sekolah ini 

baru akan ditertibkan”. 

2. Implementasi 

a. Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di SD Nurul Islam? 

“Peningkatan profesionalisme guru di sekolah ini yaitu 

salah satunya mengikut sertakan guru pada pelatihan-

pelatihan yang diadakan oleh diknas atau forum kegiatan 

lain”. 

b. Apakah disekolah pernah diadakan kegiatan 

profesionalisme guru? 

“Di SD Nurul Islam kami mengadakan KKG sekolah dan 

bila memang dibutuhkan, sekolah mendatangkan tenaga 

ahli untuk melatih para guru dalam forum pelatihan di 
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sekolah, diantarnya yang pernah diadakan adalah 

pelatihan Microsoft office” 

c. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dalam  

meningkatkan profesionalisme? 

““Kepala sekolah sering menunjuk guru-guru secara 

bergiliran untuk ikut pendidikan dan latihan, workshop, 

dan seminar yang sesuai dengan mata pelajaran dan yang 

relevan dengan kependidikan dan pengembangan 

profesionalisme guru. Kami sebagai guru mengikuti 

kegiatan pelatihan, KKG lingkup sekolah maupun luar 

sekolah dan lain sebagainya” 

3. Evaluasi 

a. Bagaiman evaluasi peningkatan profesionalisme guru di 

SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Ada evaluasi kerja mas biasanya diadakan setiap bulan 

disitu diantaranya membahas tentang kegiatan 

peningkatan profesi yang sudah kami laksanakan” 

b. Apa saja kegiatan evaluasi peningkatan profesionalisme 

guru di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang? 

“Untuk sementara ini pihak sekolah sudah melakukan 

proses tertib administrasi tentang penilain kinerja guru ” 

c. Apakah dengan mengikuti kegiatan peningkatan profesi 

guru ibu guru mendapat pengetahuan dan informasi yang 

baru? 
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“Tentu saja mas apalagi melihat situasi zaman dan 

kebutuhan yang terus berkembang.” 
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Dokumentasi Perencanaan dalam RKT 
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Dokumen Implementasi peningkatan profesi guru (Surat tugas) 
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Dokumen Implementasi peningkatan profesi (Pelatihan) 
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Dokumen Implementasi  peningkatan profesi guru (Sertifikasi) 
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Dokumentasi Evaluasi dalam KKG 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

Halaman Depan Sekolah 
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Kegiatan Siswa dan guru Sebelum Belajar 
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Kegiatan Supervisi Kepala Sekolah 
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Kegiatan KKG di Sekolah 

 

Kegiatan Pelatihan di Luar Sekolah 
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Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 

Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah 
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Wawancara dengan Guru 

 

Waewancara dengan Guru 
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