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LAMPIRAN 2 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

A. WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

1. Dalam membina kedisiplinan, apakah Bapak memberikan keteladanan 

disiplin kepada guru? 

2. Bagaimana aturan yang Bapak terapkan di sekolah ini untuk membina 

kedisiplinan kepada guru? 

3. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah Bapak memberikan motivasi 

dorongan kepada guru? 

4. Untuk memotivasi guru, apakah Bapak memberikan penghargaan kepada 

guru? 

5. Apakah Bapak memberikan penghargaan kepada guru? 

6. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah Bapak mengikutsertakan guru-

guru dalam pelatihan? 

7. Kaitannya dengan pengawasan kinerja guru, apakah bapak sudah melakukan 

pengawasan secara langsung terhadap kinerja guru? 

8. Kaitannya dengan pengawasan kinerja guru, apakah bapak juga sudah 

melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap kinerja guru? 

9. Hambatan apa saja yang Bapak alami dalam pelaksanaan pembinaan kinerja 

guru? 

10. Bagaimana solusi Bapak dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam 

pelaksanaan pembinaan kinerja guru? 

 

B. WAWANCARA GURU KELAS 1A 

1. Dalam membina kedisiplinan, apakah kepala sekolah memberikan 

keteladanan disiplin kepada guru? 

2. Bagaimana aturan yang kepala sekolah terapkan di sekolah ini untuk 

membina kedisiplinan kepada guru? 

3. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah kepala sekolah memberikan 

motivasi dorongan kepada guru? 
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C. WAWANCARA GURU KELAS 2F 

1. Dalam membina kedisiplinan, apakah kepala sekolah memberikan 

keteladanan disiplin kepada guru? 

2. Bagaimana aturan yang kepala sekolah terapkan di sekolah ini untuk 

membina kedisiplinan kepada guru? 

3. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah kepala sekolah memberikan 

motivasi dorongan kepada guru? 

 

D. WAWANCARA GURU KELAS 3A 

1. Untuk memotivasi guru, apakah kepala sekolah memberikan penghargaan 

kepada guru? 

 

E. WAWANCARA GURU KELAS 4D 

1. Untuk memotivasi guru, apakah kepala sekolah memberikan penghargaan 

kepada guru? 

 

F. WAWANCARA GURU KELAS 5B 

1. Apakah Bapak memberikan penghargaan kepada guru? 

2. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah Bapak mengikutsertakan guru-

guru dalam pelatihan? 

3. Kaitannya dengan pengawasan kinerja guru, apakah bapak sudah melakukan 

pengawasan secara langsung terhadap kinerja guru? 

 

G. WAWANCARA GURU KELAS 6B 

1. Apakah Bapak memberikan penghargaan kepada guru? 

2. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah Bapak mengikutsertakan guru-

guru dalam pelatihan? 

3. Kaitannya dengan pengawasan kinerja guru, apakah bapak sudah melakukan 

pengawasan secara langsung terhadap kinerja guru? 

4. Kaitannya dengan pengawasan kinerja guru, apakah bapak juga sudah 

melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap kinerja guru? 
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LAMPIRAN 3 

PENJABARAN WAWANCARA  

 

A. WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

Nama  : Rosit Mustofa, S.T, S.Pd 

Tempat  : SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

Hari/ tanggal : 21 - 29 Mei 2018 

 

1. Dalam membina kedisiplinan, apakah Bapak memberikan keteladanan 

disiplin kepada guru? 

“Iya, dalam membina kedisiplinan biasanya hal pertama yang saya lakukan 

yaitu saya memberikan contoh dulu dengan saya datang di sekolah lebih 

awal. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan contoh bagi guru-guru 

yang disiplinnya kurang untuk menjadi lebih disiplin lagi”. 

2. Bagaimana aturan yang Bapak terapkan di sekolah ini untuk membina 

kedisiplinan kepada guru? 

“Untuk aturan yang diterapkan disini itu, datang di sekolah harus lebih awal, 

pada pukul 06.50 saja disini sudah dikatakan terlambat. Dalam pelaksanaan 

aturan kedisiplinan, di sekolah ini sudah menerapkan penggunaan alat 

fingerprint. Jadi saya bisa tau misal guru A terlambat atau tidak, sering 

terlambat atau tidak seperti itu. Dan apabila ada yang sering melanggar aturan 

yang telah ditetapkan bisa mendapat sanksi. Harapannya dengan adanya 

peraturan yang telah ditetapkan guru bisa lebih disiplin dan mematuhi 

peraturan yang ada”. 

3. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah Bapak memberikan motivasi 

dorongan kepada guru? 

“Iya, saya selalu memberikan motivasi kepada guru, terutama di setiap rapat 

rutin. Saya selaku kepala sekolah selalu memberikan dorongan dan himbaun 

agar guru-guru di Birrul melaksanakan kewajiban dengan baik dan selalu 

semangat”. 
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4. Untuk memotivasi guru, apakah Bapak memberikan penghargaan 

kepada guru? 

“Iya, saya sebagai kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru 

yang memiliki kinerja yang baik dan bagi guru yang memiliki prestasi yang 

baik. Tujuan saya memberikan penghargaan agar guru-guru termotivasi dan 

berusaha lebih baik lagi dalam memperbaiki kinerjanya”. 

5. Apakah Bapak memberikan penghargaan kepada guru? 

“Iya, diberikan penghargaan. Dengan diberikan penghargaan supaya guru-

guru disini selalu semangat dalam meningkatkan kinerjanya. Selain itu, 

dengan pemberian penghargaan semacam ini harus diberikan supaya guru 

merasa dihargai terhadap hasil yang dicapainya. Contohnya saja guru disini 

kalau sudah mampu membimbing santri menjadi juara minimal dalam 

lingkup Kabupaten itu sudah mendapat penghargaan”. 

6. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah Bapak mengikutsertakan 

guru-guru dalam pelatihan? 

“Iya, sebagai usaha meningkatkan kinerja guru biasanya guru-guru di Birrul 

selalu saya ikutsertakan dalam pelatihan. Kalau untuk pelatihan rutin yang 

dilaksanakan dari pihak sekolah itu ada pelatihan RPP, metode-metode 

pembelajaran seperti itu. Harapannya dengan setiap tahun sebelum ajaran 

baru diadakan pelatihan RPP agar ada pembaharuan, yang lama makin hafal 

dan yang baru makin tahu”. 

7. Kaitannya dengan pengawasan kinerja guru, apakah bapak sudah 

melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja guru? 

“Iya saya sudah melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja 

guru di Birrul. Pengawasan yang  saya lakukan secara langsung yaitu 

pengawasan tentang kedisiplinan guru, bagaimana cara mengajar guru seperti 

itu. Kalau untuk kedisiplinan saya memantau langsung dengan cara saya 

datang di sekolah lebih awal dan ikut berdiri di depan sekolah untuk 

menyalami siswa-siswa. Dengan seperti itu saya bisa mengecek dan tahu 

secara langsung guru-guru yang selalu disiplin dan guru yang terlambat”. 
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8. Kaitannya dengan pengawasan kinerja guru, apakah bapak juga sudah 

melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap kinerja guru? 

“Iya, saya juga melakukan pengawasan secara tidak langsung. Seperti halnya 

absensi guru biasanya saya memantau dari fingerprint. Karena terkadang 

kalau ada tugas keluar kota beberapa hari otomatis saya tidak bisa hadir di 

sekolah. Maka dari itu dengan adanya fingerprint bisa membantu saya dalam 

mengawasi kehadiran guru”. 

9. Hambatan apa saja yang Bapak alami dalam pelaksanaan pembinaan 

kinerja guru? 

“Kalau untuk hambatan yang dihadapi dalam pembinaan guru yaitu tidak 

semua guru disini itu mau dan mampu melaksanakan arahan dari saya, 

adanya perbedaan persepsi antara guru yang satu dengan yang lain karena 

memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda”. 

10. Bagaimana solusi Bapak dalam mengatasi hambatan yang dialami 

dalam pelaksanaan pembinaan kinerja guru? 

“Solusi yang  untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara 

membentuk teamwork dalam rangka mengontrol kinerja, selain itu juga 

dilakukan penilaian teman sejawat dan pelibatan komite dalam kontrol 

kualitas guru. Dengan adanya penilaian teman sejawat bisa digunakan untuk 

saling menilai terkait dengan kinerjanya dan tempat sharring, selain itu juga 

bisa untuk menjadi bahan masukan serta instrospeksi diri”. 
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PENJABARAN WAWANCARA KEPADA GURU-GURU SD BIRRUL 

WALIDAIN MUHAMMADIYAH SRAGEN 

 

Hari/ tanggal : 21-19 Mei 2018 

 

B. WAWANCARA GURU KELAS 1A 

Nama  : Devi Adestin Wulandari, S.Pd 

Tempat  : SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

 

1. Dalam membina kedisiplinan, apakah kepala sekolah memberikan 

keteladanan disiplin kepada guru? 

“Iya, Ustadz Rosit selalu memberikan keteladanan bagi guru dalam membina 

kedisiplinan yaitu biasanya beliau datang di sekolah lebih awal, pada jam 

06.35 biasanya beliau sudah di sekolah. Selain itu, Ustadz Rosit biasanya 

juga ikut menyalami siswa di depan sekolah”.  

2. Bagaimana aturan yang kepala sekolah terapkan di sekolah ini untuk 

membina kedisiplinan kepada guru? 

“Kepala sekolah menerapkan aturan kedisiplinan yang dimulai dalam hal 

kedatangan di sekolah. Aturannya, guru harus datang lebih awal, batas 

keterlambatannya yaitu pada jam 06.50 WIB.  Peraturan tersebut 

disosialisasikan kepada guru, setelah itu  dilakukan pengawasan pelaksanaan 

peraturan. Hasil pengawasan diperiksa untuk melihat adakah kesesuaian 

antara peraturan dan realitas di lapangan. Kepala sekolah biasanya memeriksa 

dan mengecek kedisiplinan guru darifingerprint”. 

3. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah kepala sekolah memberikan 

motivasi dorongan kepada guru? 

“Iya , setiap rapat rutin Ustadz Rosit memberikan pengarahan dan motivasi 

yang dapat menumbuhkan semangat kerja guru. Dengan adanya beliau selalu 

memberikan dorongan secara langsung saat rapat, guru akan terpacu untuk 

lebih baik lagi dalam melaksanakan kewajiban. Beliau jg selalu memberi 

dorongan terhadap guru agar bekerja dengan hati yang tulus dan ikhlas”. 
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C. WAWANCARA GURU KELAS 2F 

Nama  : Yesi Puji, S.Pd 

Tempat  : SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

 

1. Dalam membina kedisiplinan, apakah kepala sekolah memberikan 

keteladanan disiplin kepada guru? 

“Iya memang benar, beliau selalu memberikan contoh yang baik dulu bagi 

guru-guru. Dan beliau melakukannya sendiri terlebih dahulu. Biasanya 

Ustadz Rosit datang di sekolah selalu lebih awal dan beliau jg ikut 

menyalami siswa-siswi di depan sekolah. Dengan begitu kami sebagai akan 

terpacu lebih disiplin dengan mencontoh dari pimpinan”. 

2. Bagaimana aturan yang kepala sekolah terapkan di sekolah ini untuk 

membina kedisiplinan kepada guru? 

“Aturan yang diterapkan kepala sekolah bagi guru di Birrul yaitu datang di 

sekolah harus tepat waktu. Dengan adanya peraturan tersebut, saya sebagai 

guru tetap harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Dan dengan 

adanya fingerprint yang ada saya bisa lebih disiplin lagi ketika datang di 

sekolah . Dan biasanya kalau ada yang melanggar 1 bulan terlambat lebih dari 

4 kali maka bisa mendapat sanksi”. 

3. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah kepala sekolah memberikan 

motivasi dorongan kepada guru? 

“Iya sudah, kepala sekolah selalu memberikan dorongan yang bersifat positif 

agar kami sebagai guru semangat dalam meningkatkan kinerjanya dan 

bersabar dalam menghadapi siswa. Terutama pada siswa yang bermasalah 

dalam kesehariannya”. 

D. WAWANCARA GURU KELAS 3A 

Nama  : Nurul Fatimah, S.Pd.I 

Tempat  : SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 
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1. Untuk memotivasi guru, apakah kepala sekolah memberikan 

penghargaan kepada guru? 

“Iya , Ustadz Rosit sudah memberikan penghargaan dalam memotivasi guru 

di Birrul. Dengan melihat guru lain yang diberikan penghargaan, saya sebagai 

guru jadi termotivasi untuk selalu berusaha melaksanakan tugas dan 

kewajiban saya dengan baik agar saya juga bisa mendapatkan penghargaan. 

Biasanya penghargaan yang diberikan dalam bentuk tunjangan, yang 

diberikan saat bersamaan gaji bulanan”.  

 

E. WAWANCARA GURU KELAS 4D 

Nama  : Susianingsih, S.Si 

Tempat  : SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

 

1. Untuk memotivasi guru, apakah kepala sekolah memberikan 

penghargaan kepada guru? 

“Iya, untuk memotivasi guru disini Ustadz Rosit untuk setiap tahun selalu 

memberikan penghargaan bagi guru yang memiliki kinerja baik dan 

berprestasi. Biasanya penghargaan tersebut berupa tunjangan vandel, piagam 

seperti itu. Contohnya saja disini kalau guru sudah mampu membimbing 

siswa menjadi juara minimal dalam lingkup Kabupaten itu juga sudah 

mendapat penghargaan”. 

F. WAWANCARA GURU KELAS 5B 

Nama  : Umi Muslimah, S.Pd.I 

Tempat  : SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

 

1. Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru? 

“Iya, untuk guru-guru yang berprestasi dan memiliki kinerja yang baik 

biasanya diberikan penghargaan. Disini bagi guru yang sudah hafal juz 30 

saja juga mendapat penghargaan. Dengan begitu saya sebagai guru pun juga 

terus berusaha untuk memperbaiki kinerja saya supaya saya juga bisa 

mendapatkan penghargaan seperti guru lain yang mendapat penghargaan” 
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2. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah kepala sekolah 

mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan? 

“Iya guru-guru di Birrul selalu diikutsertakan dalam pelatihan. Karena 

dengan diikutsertakan pelatihan saya sebagai guru merasa senang karena bisa 

menambah pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan. Yang awalnya tidak 

tahu dengan mengikuti pelatihan maka jadi lebih tau dan paham. Sebagai 

contoh kepala sekolah mengadakan pelatihan Murotal Tahfidz. Dalam 

pelatihan Murotal Tahfidz semua guru wajib mengikuti meskipun itu tidak 

guru Al-Qur’an atau dinniyah. Karena guru berperan dalam opening dan 

closing”. 

3. Kaitannya dengan pengawasan kinerja guru, apakah kepala sekolah 

sudah melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja guru? 

“Sudah, Ustadz Rosit sudah mengawasi secara langsung kinerja guru disini. 

Dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung yang biasanya dilakukan 

oleh beliau yaitu tiba-tiba beliau masuk ke kelas melihat pembelajaran di 

kelas. Selain itu, beliau juga memantau langsung kedisiplinan guru yang 

dilihat dari kedatangan guru di sekolah ketika pagi hari. Karena beliau 

biasanya juga ikut berdiri di depan sekolah untuk menyambut dan menyalami 

siswa-siswi”. 

 

G. WAWANCARA GURU KELAS 6B 

Nama  : Yeni Nurindarwati, S.Pd 

Tempat  : SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

 

1. Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru? 

“Iya, guru disini kalau memiliki kinerja yang baik diberikan penghargaan. 

Penghargaan yang diberikan biasanya berupa tunjangan, vandel. Jadi dengan 

adanya diberikan penghargaan saya sebagai guru akan terpacu untuk lebih 

meningkatkan kinerja saya”. 

2. Untuk meningkatkan kinerja guru, apakah kepala sekolah 

mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan? 
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“Iya biasanya Ustadz Rosit selalu mengikutsertakan guru-guru di Birrul untuk 

pelatihan. Biasanya Ustadz Rosit mengundang instansi terkait untuk 

memberikan pelatihan kepada guru-guru. Contohnya saja dalam pelatihan 

pembuatan Modul. Karena di Birrul itu tidak memakai LKS dari luar, 

misalnya guru A bertanggung jawab sebagai guru matematika maka guru 

tersebut membuat modul atau latihan soal-soal sendiri sebagai bahan evaluasi 

untuk siswa”. 

3. Kaitannya dengan pengawasan kinerja guru, apakah kepala sekolah 

sudah melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja guru? 

“Sudah, hal yang diawasi secara langsung oleh beliau yaitu dengan memantau 

kedisiplinan guru-guru di Birrul, memantau langsung pembelajaran di kelas 

seperti apa. Dengan adanya pengawasan secara langsung oleh kepala sekolah 

saya sebagai guru merasa senang karena kalau semisal ada yang kurang tepat 

kepala sekolah biasanya mengarahkan dan saya merasa terbantu serta terus 

berusaha memperbaiki kinerja saya”. 

4. Kaitannya dengan pengawasan kinerja guru, apakah kepala 

sekolahmelakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap kinerja 

guru dari fingerprint? 

“Iya, memang benar pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan 

Ustadz Rosit yaitu memantau absensi guru dari fingerprint”. begitu, 

meskipun beliau tidak memantau langsung saya sebagai guru juga harus tetap 

melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik”. 
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LAMPIRAN 4 

LEMBAR OBSERVASI 

 

Tempat : SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

Hari/ tanggal : 11 – 26 Mei 2018 

 

Petunjuk : 

A. Isilah kolom skor sesuai dengan pedoman penilaian berikut ini. 

Pedoman penilaian setiap indicator 

 4 :  Sangat Baik 

 3 :  Baik 

 2 : Cukup 

 1 : Kurang  

 

B. Isilah skor dan catatan sesuai dengan indicator yang ditetapkan 

No Indikator 
Hal yang 

diamati 
Skor Catatan 

1. Pembinaan disiplin Keteladanan 4 Sangat baik, kepala sekolah 

sudah memberikan 

keteladan atau contoh bag 

guru-guru yaitu kepala 

sekolah datang di sekolah 

lebih awal pada pukul 

06.35 WIB. Selain itu 

kepala sekolah juga ikut 

menyambut siswa-siswi 

dengan bersalaman di 

depan sekolah. Dan ada 

juga 3 guru di depan 

gerbang yang sedang 
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bertugas melaksanakan 

piket menyalami siswa-

siswi yang datang. 

  Menggunakan 

pelaksanaan 

aturan sebagai 

alat 

4 Sangat baik, kepala sekolah 

sudah menerapkan aturan 

bagi guru-guru di SD Birrul 

Walidain Muhammadiyah 

Sragen yaitu datang di 

sekolah harus tepat waktu 

dan lebih awal. Dalam 

pelaksanaan aturan tersebut 

kepala sekolah 

menggunakan alat yaitu 

berupa fingerprint. Dengan 

adanya fingerprint kepala 

sekolah bisa mengecek 

kedisiplinan guru apakah 

terlambat atau tidak dan 

untuk presensi guru. 

Fingerprint yang telah 

disediakan tersebut terletak 

di ruangan TU. Guru-guru 

yang sudah datang di 

sekolah biasanya langsung 

melakukan absen di 

fingerprint. 

2. Memberikan 

motivasi 

Dorongan 3 Baik, kepala sekolah sudah 

memberikan motivasi 

dorongan kepada guru. 

Pada saat rapat rutin kepala 
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sekolah memberikan 

pengarahan agar guru-guru 

di SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen 

selalu semangat dalam 

melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. Kepala 

sekolah juga memberikan 

motivasi dorongan kepada 

guru agar bekerja dengan 

ikhlas, karena segala 

sesuatu yang dimulai 

dengan keikhlasan akan 

mendatangkan keberkahan. 

  Penghargaan 4 Sangt baik, kepala sekolah 

sudah memotivasi guru 

dengan cara memberikan 

penghargaan. Kepala 

sekolah memberikan 

penghargaan terhadap 

Ustadz Wahid Febriyanto, 

S.Pd karena beliau telah 

mampu hafal juz 30. 

Penghargaan yang 

diberikan terhadap Ustadz 

Wahid Febriyanto, S.Pd 

yaitu berupa vandel. 

3. Memberikan 

penghargaan 

Penghargaan 4 Sangat baik, kepala sekolah 

sudah memberikan 

penghargaan kepada guru 
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di SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. 

Kepala sekolah 

memberikan penghargaan 

kepada Ustadz Wahid 

Febriyanti, S.Pd karena 

beliau telah mampu hafal 

juz 30. Penghargaan yang 

diberikan tersebut berupa 

vandel. 

4. Mengikutsertakan 

guru dalam 

pelatihan 

Pelatihan 4 Sangat baik, kepala sekolah 

sudah mengikutsertakan 

guru-guru SD Birrul 

Walidain Muhammadiyah 

Sragen dalam pelatihan. 

Pelatihan yang diberikan 

kepada guru-guru yaitu 

mengenai Pelatihan 

Gerakan Kepanduan Hizbul 

Wathan Pangkalan SD 

Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. 

Pelatihan Gerakan 

Kepanduan Hizbul Wathan 

tersebut diikuti oleh semua 

guru SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. 

Kegiatan pelatihan HW ini 

dilaksanakan di lapangan 

SD Birrul Walidain 
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Muhammadiyah Sragen. 

Dalam pelatihan HW ini 

diberikan materi dan 

langsung di praktekan 

bersama.  

5. Pengawasan 

kinerja guru 

Pengawasan 

langsung 

4 Sangat baik, kepala sekolah 

sudah melakukan 

pengawasan secara 

langsung untuk melihat dan 

memantau kinerja guru. 

Kepala sekolah sudah 

memantau secara langsung 

kedisiplinan guru dengan 

kepala sekolah datang di 

sekolah lebih awal dan 

kemudian kepala sekolah 

langsung bersama guru 

piket berdiri di depan pintu 

masuk sekolah.  

  Pengawasan 

tidak langsung 

3 Baik, kepala sekolah sudah 

melakukan pengawasan 

secara tidak langsung untuk 

melihat dan memantau 

kinerja guru di SD Birrul 

Walidain Muhammadiyah 

Sragen. Kepala sekolah 

melakukan pengawasan 

secara tidak langsung yaitu 

dari hal kehadiran guru. 

Pengawasan kehadiran 
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guru yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dengan cara 

melihat absensi dari 

fingerprint. 
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LAMPIRAN 5 

DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN 

 

 

Keteladanan dari kepala sekolah hari Jum’at, 11 Mei 2018 
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Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat pada hari Senin, 14 Mei 2018 

 

 

Dalam rapat rutin kepala sekolah memberikan dorongan pada hari Sabtu, 12 

Mei 2018 
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Kepala sekolah memberikan penghargaan 

 

 

 

Kegiatan pelatihan Hizbul Wathan pada hari Selasa, 15 Mei 2018 
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Kegiatan pelatihan Hizbul Wathan pada hari Selasa, 15 Mei 2018 
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Pengawasan tidak langsung yang dilakukan kepala sekolah dari fingerprint 

pada hari Sabtu, 26 Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

PROFIL SEKOLAH 

TAHUN 2017/ 2018 

 

 

 

 

 

SD BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH SRAGEN 

KECAMATAN SRAGEN 

KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2018 
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A. Identitas Sekolah 

Nama Madrasah  SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

Alamat  Jl.Batanghari RT. 02/ XII, Sumengko, 

Sragen Tengah, Sragen. 

Yayasan Penyelenggara Muhammadiyah 

Alamat Yayasan Jl. Yos Sudarso No. 06 Sragen 

NSS/ NSM 102031410042 

Tahun Didirikan 2004 

Tahun Beroperasi 2004 

Website www.sdmbirrul_srg.com 

E-Mail  sdbirrul-srg@yahoo.co.id 

FB  SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

Status Tanah Milik Yayasan 

Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat / Akte 

Luas Tanah 5.000 M2 

No. Telepon 0271-894309 

Status Akreditasi  A 

Jumlah Siswa 822 anak (27 rombel) 

 

B. Motto, Visi, Misi, Tujuan Sekolah 

1) Motto 

Dalam  mewujudkan  cita-cita pendidikan  Muhammadiyah,  maka  

arah dan kebijakan  pendidikan  SD  Birrul  Walidain Muhammadiyah  

Sragen  dituangkan  dalam motto  sebagai  berikut : 

Taqwa, Cerdas, dan Mandiri. 

2) Visi 

Adapun visi yang ingin diwujudkan oleh SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen adalah sebagai berikut: 

Mewujudkan Sekolah Unggul dan  Generasi Taqwa, Cerdas, Mandiri. 

3) Misi 

http://www.sdmbirrul_srg.com/
mailto:sdbirrul-srg@yahoo.co.id
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a) Menyelenggarakan pendidikan  Islam  secara  terpadu  dalam  aspek 

ruhiyah, aqliyah dan jasmaniyah. 

b) Mendidik siswa  menjadi  seorang  yang  bertauhid  dan         

pembelajar  mandiri. 

c) Membantu terwujudnya  tujuan  Muhammadiyah. 

d) Menyelenggarakan  pengelolaan  sekolah  yang amanah dan 

profesional. 

4) Tujuan  

Berdasarkan visi dan misi di atas, sebagai gerakan dakwah  

Muhammadiyah dalam  bidang pendidikan, maka SD  Birrul Walidain  

Muhammadiyah  Sragen  memiliki tujuan  yang  ingin  dicapai  sebagai  

berikut:  

a) Mendidik anak-anak muslim untuk memahami dasar-dasar  Islam  

dengan benar, sehingga melahirkan iman yang kokoh,  taat  beribadah 

dan melaksanakan syariat Islam dengan akhlaqul  karimah. 

b) Mendidik  anak-anak muslim agar menjadi manusia yang cerdas dan 

menguasai  dasar-dasar  Iptek  sebagai  bekal pengembangan  diri  

selanjutnya.  

c) Kemandirian  dan  kecakapan  emosional.  

d) Mengembangkan  kemampuan  dasar-dasar kemahiran  membaca,  

menulis,  dan  berhitung. 

e) Menumbuhkan sikap bertanggungjawab dan berfikir  logis,  kritis  

serta  kreatif. 

f) Memberikan dasar-dasar  keterampilan  hidup, kewirausahaan dan 

etos kerja. 

C. Penyelenggara Pendidikan 

Penyelenggara pendidikan dibentuk untuk mengelola sistem suatu 

pendidikan. Berikut ini adalah penyelenggara pendidikan di SD Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen. 
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1) Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

adalah sebagai berikut : 

No Nama Jabatan 

1 Heri Kiswanto Komite Sekolah 

2 Rosit Mustofa, ST, S.Pd Kepala Sekolah 

3 a. Nofi Animah K, ST, 

S.Pd 

b. Anton Budi 

Nugroho, S.Si, S.Pd 

Waka Akademik 

4 a. Paryanto, ST 

b. Yesi Puji Hastuti, 

S.Pd 

Waka Kesiswaan 

5 a. Ari Qudriyati, S.Th.I 

b. Tutik Ernawati, 

S.Pd.I 

Waka Diniyah 

6 Sri Lestari, S.Pd Waka Sarpras 

7 Danang Iriyanto, SH, 

S.Pd 

Kepala TU 

8 Elli Desimawati Admin Harian 

9 Qona’atun Nisa’a Admin Surat 

10 Bayu Perwita, A.Md IT 

11 Riyanto, A.Md Koperasi 

12 Bidari Ayu, A.Md Lab. Komputer 

13 a. Sudarsih, S.I.Pust 

b. Winarsih, A.Md.Pust 
Perpustakaan 

14 Tri Wiyatmi, S.Pd UKS 

15 Tri Wiyatmi, S.Pd BK 

16 Retno Fajar, S.Pd Ekstrakurikuler 

17 a. Sunarna Satpam 
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b. Bisri Al Mustofa 

18 Agus Priyono Penjaga 

19 Widodo Kebersihan 

 

2) Daftar Guru 

No 
Nama L/P 

Mengajar 

Kelas 

1 a. Retno Fajar, S.Pd 

b. Devi Adestin Wulan, S.Pd 

P 

P 
1A 

2 a. Desi Kusumawati, S.Pd 

b. Ovi Dianah, S.Pd 

P 

P 
1B 

3 a. Tutik Ernawati, S.Pd.I 

b. Anggita Setya Arum, S.Pd 

P 

P 
1C 

 a. Yesi Puspitasari, S.Pd 

b. Benes Nurhidayat 

P 

L 
1D 

4 a. Muhammad Saiful, S.Pd 

b. Fitria Ekawati, S.Pd 

L 

P 
1E 

5 a. Kumaya Agustina, S.Pd 

b. Danang Indri, S.Pd 

P 

L 
1F 

6 a. Lestari Dwi Rahayu, S.Pd 

b. Eka Sustiarni 

P 

P 
2A 

7 a. Slamet Lestari 

b. Indah Sri Wardana, S.Pd 

P 

P 
2B 

8 a. Dwi Susanti, S.Pd 

b. Anita Rahmawati, S.Pd 

P 

P 
2C 

9 a. Rohmad Ari Wibowo, 

S.Pd 

b. Siti Rofikhah 

L 

 

P 

2D 

10 a. Siti Munawaroh, S.Pd 

b. May Syarah Nur Aini, 

P 

P 
2E 
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S.Pd 

11 a. Yesi Puji Hastuti, S.Pd 

b. Ari Fajar Ameranani, S.Pd 

P 

P 

2F 

 

12 a. Anton Budi, S.Si, S.Pd 

b. Nurul Fatimah, S.Pd.I 

L 

P 
3A 

13 a. Detik Dwi Prasetyo, S.Pd 

b. Nur Ahya Hidayah 

P 

P 
3B 

14 Agus Sutrisno, S.Pd L 3C 

15 a. Novinur Rokhayati, S.Sos 

b. Muhammad Adnan, S.Pd 

P 

L 
3D 

16 Siti Rofi’ah, S.Pd P 4A 

17 a. Wahid Febriyanto, S.Pd 

b. Sartika Lusiana Dewi, 

S.Pd 

L 

P 4B 

18 Milan Sabekti L 4C 

19 Susianingsih, S.Si P 4D 

20 a. Heny Widyastuti, S.Pd 

b. Hariyanto, A.Md 

P 

L 
5A 

21 a. Umi Muslimah, S.Pd.I 

b. Habib Al Haj, S.Pd 

P 

L 
5B 

22 a. Nofi Animah K, ST, S.Pd 

b. Dwi Nanang, S.Pd 

P 

L 
5C 

23 Suyamti, S.Pd P 5D 

24 a. Endang Mei Wulan, S.Pd 

b. Nurul Septi, S.Hum, S.Pd 

P 

P 
6A 

25 a. Yeni Nurindarwati, S.Pd 

b. Paryanto, ST 

P 

L 
6B 

26 a. Sri Lestari, S.Pd 

b. Nuria Rohcma 

P 

P 
6C 

27 a. Ari Qudriyati, S.Th.I P 6D 
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b. Putri Ilman Nafia’ah, S.Pd P 

 

D. Program Ekstrakurikuler 

1) Murotal 

2) Tahfidz 

3) Karawitan 

4) Jurnalistik 

5) Tapak Suci 

6) Komputer 

7) HW 

8) English 

9) Membatik 

10) Kerajinan tangan 

11) Futsal 

12) Elektro 

13) Dokter Kecil 

14) Panahan 

15) Science 

16) Math 

17) Seni lukis 
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E. Data Keadaan Sarana dan Prasarana 

 

Jenis Sarana/ Prasarana 

Luas 

(m2) 

Jumlah 

Ruang 

Kondisi 

(Baik/ Rusak) 

FASILITAS FISIK    

Ruang kelas 1 7 x 8 6 Baik 

Ruang kelas 2 7 x 8 6 baik  

Ruang kelas 3 7 x 8 4 baik  

Ruang kelas 4 7 x 8 4 Baik 

Ruang kelas 5 7 x 8 4 Baik 

Ruang kelas 6 7 x 8 4 baik  

Lab. Komputer 7 x 8 1 Baik 

Perpustakaan 7 x 8 1 Baik 

UKS 7 x 3 1 baik  

Koperasi sekolah -  1 Baik 

Ruang Kepala sekolah 7 x 4 1 Baik 

Ruang TU 6 x 7 1 Baik 

Ruang Guru - - - 

Mushola 10 x 12 1 Baik 

Asrama siswa - - - 
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SARANA PRASARANA    

Meja siswa 824 Buah 10 rusak 

Kursi siswa 824 Buah 10 rusak 

Meja guru 47 Buah Baik 

Kursi guru 49 Buah Baik 

Meja & kursi computer 36 Set Baik 

Almari kelas 26 Buah 3 rusak 

Almaris arsip TU 4 Buah 1 rusak 

Almari rak perpustakaan 3 Buah 1 rusak 

Papan tulis 26 Buah Baik 

Etalase koperasi 1 Buah Baik 

Kotak PPK/ UKS 2 Buah Baik 

Tempat tidur UKS 4 Buah Baik 

Komputer 34 Set 3 rusak 

Printer (Hp) 4 Buah Baik 

    

SARANA ALAT 

PERAGA LAINNYA 

   

Alat peraga IPA 4 set  1 rusak 

Alat Peraga Matematika 4 set  2 rusak 

 



113 
 

     

     Sragen, 12 Mei 2018 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Rosit Mustofa, ST, S.Pd 

       NIP: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 


