
122 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 



123 
 

 
 

LAMPIRAN 1 

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH SMA 1 WONOSOBO 

 

1. Nama Lengkap   : Drs. DANANG KUSUMANTO, M.Si 

2. Gelar Akademik 

a. Depan   : Doktorandus (Drs) 

b. Belakang  : Magister Sains (M.Si) 

3. NIP    : 19620603 198903 1 014 

4. Tempat/Tanggal Lahir  : Semarang, 3 Juni 1962 

5. Nomor KTP   : 030662/01007 

6. Agama    : Islam 

7. Status Perkawinan  : Kawin 

8. TMT PNS   : 1 Maret 1989 

9. Pangkat Golongan  : Pembina IV/a 

10. TMT Golongan   : 1 Oktober 2000 

11. TMT sebagai pendidik  : 1 Maret 1989 

12. Tugas Pokok   : Guru 

13. Status Kepegawaian  : PNS 

14. TMT di Sekolah ini  : 1 Maret 1989 

15. Tugas Tambahan  : Kepala Sekolah 

16. TMT sebagai Kepala Sekolah : 7 Mei 2003 

a. Alamat Rumah : Jalan  Perum Manggisan Indah Rt. 03 Rw.    

06 Blok  N. No. 16 

b. Desa/Kelurahan : Mudal 

c. Kecamatan  : Mojotengah 

d. Kabupaten/Kota : Wonosobo 

e. Provinsi  : Jawa Tengah 

f. Nomor Telpon Rumah: (0286) 322881 

g. Nomor HP  : 081328249379     
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LAMPIRAN 2 

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti  Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo: 

NO. NAMA/JENIS DIKLAT TEMPAT 
WAKTU PELAKSANAAN 

(...... jam) 
PENYELENGGARA 

A Kursus Pembina Pramuka Tk Mahir  Wonosobo 14-19 DES’87 (40 JAM) Kwarcab XI. 07 Wonosobo 

B Diklat Bidang Studi Geografi Semarang 18-27 Agst’89 (72 Jam) Depdikbud Kanwil Prov Jateng 

C Diklat Pra Jabatan Tk.III Purwokerto 20 Jun-14 Juli 1990 (192 Jam) Depdikbud Kanwil Prov. Jateng 

D Keg. Hari Pramuka Kwarcab Wsb Wonosobo 12–19 Agst’91 (40 Jam) Kwarcab Wonosobo 

E Kursus Tingkat Dasar Koperasi Wonosobo 9-11 Des 1991 (24 Jam) Dekopinda,Wonosobo 

F PKG IPS Geografi Semarang 12 Juli-24 Okt1992 ( 174 Jam) Depdikbud Kanwil Prov. Jateng 

G PKG IPS Geografi Semarang 6des’93-26 Maret ’94 (180 Jam) Depdikbud Kanwil Prov. Jateng 

H LKGI IPS Geografi Purwokerto 2-15 Okt 1994 (140 Jam) Depdikbud Kanwil Prov. Jateng 

I LKGI IPS Geografi Purwokerto 11-24 Des 1994 (140 Jam) Depdikbud Kanwil Prov. Jateng 

J Diklat MGMP Geografi Wonosobo 21 Nop 95 - 7 Peb 1996 (84 Jam) Depdikbud Kanwil Prov. Jateng 

K Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dlm 

Pengelolaan Supervisi Pendidikan 

Salatiga 22 Jan -20 Feb 1996 (300 Jam) Depdikbud Kanwil Prov. Jateng 

L Penataran Pembina Filateli Wonosobo 10-11 April 96 (30 Jam) PT Pos Indonesia 

M Diklat Guru Tk. Kab Wonosobo 9 Agt 96 - 9 Jan 97 (192 Jam) Depdikbud Kanwil Prov. Jateng 

N Penataran Guru Pembina OSIS Semarang 27  - 30 Sep 99 (30 Jam) Depdikbud Kanwil Prov. Jateng 

O MGMP Sosiologi Antropologi Wonosobo 14  Nop 96 - 9 Jan 97 (84 Jam) Depdikbud Kab.Wonosobo 

P Penataran Guru Pembina OSIS Tk Jateng Semarang 4 -8 Juli 2000 (30 Jam) Depdikbud Kanwil Prov. Jateng 

Q Pelatihan Penaggulangan Bahaya Narkoba Bogor 30 Okt- 3 Nop 2000 (40 Jam) Depdiknas Dikdasmen 

R Peningkatan Kemampuan Guru Bid Studi 

Non-Ebtanas (Geografi) 

Semarang 21-27 Juli 2002 (60 Jam) Dinas Pend Dan Keb. 

Prov.Jateng 

S Diklat ToT Pengembangan Profesi Bagi 

Jabatan Fungsional Guru 

Semarang 30 Juli - 8 Agt 2002     

(100 Jam) 

Depdiknas Dirjen 

Dikdasmen,Dirtendik 
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Lanjutan 

T Pelatihan Manajemen Sekolah Wonosobo 27-30 Jan 2003 (48 Jam) Dinas Pend. Kab.Wonosobo 

U Emergency Preparednes And Response 

Training 

Semarang 3-7 Pebr 2003 (32 Jam) Unicef Indonesia 

V Semiloka Penilaian Angka Kredit 

Pengembangan Profesi 

Semarang 24-7 Mei 2003 (24 Jam) Dinas Pend Dan Keb. 

Prov.Jateng 

W Diklat Kepala Sekolah Jakarta 24-29 Mei 2004 (100 Jam) Dep.Pend.Nas, Pusdiklat 

Pegawai 

X Workshop Pengembangan Silabus Dan 

Sistem Penilaian Kurikulum 

Semarang 4-8 Agust 2004 (32 Jam) Dinas Pend Dan Keb. 

Prov.Jateng 

Y Diklat Geologi Untuk Para Pengajar Wonosobo 27 Sep-4 Okt 2004 ( 56 Jam) Pusdiklat Geologi 

Z Bintek Kebumian Untuk Para Pengajar Se 

Jateng 

Kebumen 1-3 Okt 2005 (16 Jam) Pusat Penelitian Dan 

Pengembangan Geologi 

Aa Workshop MKKS SMA Boyolali 2-6 Okt 2006 (32 Jam) Dinas Pend Dan Keb. 

Prov.Jateng 

Bb Workshop Manajemen Kepala SMA Semarang 3-5 April 2006 (24 Jam) Dinas Pend Dan Keb. 

Prov.Jateng 

Cc Workshop Penyusunan Prog Manj Kepala 

Sekolah SMA  

LPMP 

Semarang 

20– 22 Maret 2007 Dinas Pend Dan Keb. 

Prov.Jateng 
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LAMPIRAN 3 

SKALA KEPEMIMPINAN VISIONER KEPALA SEKOLAH 

NO 

 

 

 

PERTANYAAN PENILAIAN GURU PENILAIAN KEPALA 

SEKOLAH 

SS S AS TS SS S AS TS 

1 Kepala sekolah  memiliki pemahaman yang jelas ke mana sekolah akan 

menuju 

  

6 

  

5 

  



   

2 Kepala sekolah bekerja keras untuk membuat personil sekolah 

berkomitmen tinggi pada tujuan masa depan yang telah 

ditetapkan/diinginkan 

  

8  

  

3 

      

3 Kepala sekolah mampu menggambarkan sebuah lukisan masa depan untuk 

sekolah dan personil sekolahnya 

  

5 

  

6 

      

4 Kepala sekolah  bekerja keras untuk membuat personil sekolah bekerja 

sama dalam mencapai hasil yang diinginkan 

  

9  

  

2 

      

5 Kepala sekolah mengkomunikasikan secara jelas dan berulang-ulang 

sebuah gambaran positif tentang masa depan sekolah kepada personil 

sekolah 

  

6  

  

  

5  

  



   

6 Kepala sekolah  senantiasa melihat jauh ke depan dan meramalkan apa 

yang kepala sekolah saya harapkan di masa depan 

  

7  

  

4 

      

7 Kepala sekolah menunjukkan pada personil sekolah bagaimana keinginan-

keinginan mereka dapat direalisasikan dengan bekerja melalui sebuah visi 

bersama 

  

  

6 

  

  

5 

      

8 Kepala sekolah sangat tertarik dan antusias tentang kemungkinan-

kemungkinan di masa depan 

  

7  

  

4 
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Lanjutan 

9 Kepala sekolah  memastikan bahwa aktivitas yang kepala sekolah saya 

kelola di sekolah akan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur 

dengan baik 

  

4 

  

6 

 

1 

 



   

10 Kepala sekolah  senantiasa mencari tantangan masa depan bagi sekolah   

7 

  

4 

  



   

11 Kepala sekolah  berusaha keras untuk memastikan personil sekolah 

bekerja dalam nilai-nilai dan hasil yang telah disetujui bersama 

  

4  

  

7 

  



   

12 Kepala sekolah  senantiasa menginspirasikan personil sekolah dengan ide-

ide kepala sekolah saya di masa depan 

  

6 

  

5 

  



   

13 Kepala sekolah  memberikan penghargaan khusus ketika pekerjaan 

personil sekolah konsisten dengan misi yang telah ditetapkan bersama 

  

2  

  

9  

  



   

14 Kepala sekolah mengajak personil sekolah berdiskusi tentang sebuah masa 

depan seperti apa yang kepala sekolah saya inginkan 

  

5 

  

6 

  



   

15 Apa yang kepala sekolah  katakan merupakan apa yang kepala sekolah 

saya lakukan 

  

5 

  

5 

 

1 

 



   

Keterangan: 

SS : Sangat Sesuai, skor 3 

S : Sesuai, skor 2 

AS : Agak sesuai, skor 1 

TS : Tidak Sesuai, skor 0  
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LAMPIRAN 4 

Tabulasi Skala Visoner Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo 

NO NAMA RESPONDEN  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 JUMLAH 

1 Kepala Sekolah  3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 43 

2 Responden 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 31 

3 Responden 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 44 

4 Responden 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

5 Responden 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 43 

6 Responden 5 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 39 

7 Responden 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 43 

8 Responden 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

9 Responden 8 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 32 

10 Responden 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 42 

11 Responden 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

12 Responden 11 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 34 

 JUMLAH 28 30 27 31 28 29 28 29 25 29 26 28 24 27 26 415 

 RATA-RATA 2,55 2,73 2,45 2,82 2,55 2,64 2,55 2,64 2,27 2,64 2,36 2,55 2,18 2,45 2,36 37,7 
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Hasil penilaian Guru : skor  37,7 

Hasil penilaian Kepala Sekolah : 43 

Interpretasi : 

Kategori tinggi : (skor 26–45) berarti : Anda merupakan seorang pemimpin yang visioner, mampu menggambarkan tujuan 

organisasi secara jelas pada bawahan. Memiliki pandangan jauh ke depan,mampu membangkitkan semangat bawahan untuk 

mencapai tujuan –tujuan di masa depan. Anda merupakan pemimpin yang menghendaki perubahan bagi organisasi dan anda 

senantiasa mencari tantangan – tantangan di masa depan bagi organisasi. 

Kategori sedang (skor 18–25) berarti : Anda kadang – kadang memiliki visi ke depan, namun seringkali Anda tidak mampu 

menggambarkan secara jelas pada bawahan. Anda masih ragu- ragu dengan visi Anda sendiri, masih takut dalam menghadapi risiko 

dan takut akan kegagalan. Anda perlu meningkatkan kemampuan Anda dalam menginspirasi visi Anda bagi organisasi dan bawahan. 

Kategori rendah (skor 0–17) berarti: Anda bukan seorang pemim[pin yang visioner, anda sama sekali tidak memiliki impian – 

impian dan ide – ide bagi organisasi. Anda lebih suka menjalani apa saja yang sudah ada dan melihat segala sesuatu dari sisi 

pragmatisme. Sebaiknya Anda membaca konsep – konsep tentang kepemimpinan visioner dan kegunanaan sebuahvisi dan misi bagi 

kemajuan organisasi di masa depan. 
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LAMPIRAN 5  

HASIL WAWANCARA 

JAWABAN RESPONDEN 1 

 

1. Langkah – langkah strategis apakah yang dilakukan kepala sekolah untuk 

mencapai visi sekolah ? 

 Membenahi urusan internal sekolah dalam hal administrasi sekolah 

dan lebih memberi perhatian terhadap guru-guru. Kepala sekolah 

sering terlihat berbincang-bincang dengan para guru membahas 

kemajuan sekolah. 

2. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memberdayakan personel 

sekolah dalam  rangka merealisasikan seluruh rencana untuk menggapai 

visi sekolah ? 

 Kepala sekolah ketika memberikan tugas kepada para karyawan /  

guru selalu berkoordinasi dengan mereka. Setiap saat menanyakan 

sejauh mana tugas telah dikerjakan, memberi dorongan dan 

pengarahan. 

 Selalu memberi semangat dan meyakinkan para guru dan karyawan 

bahwa mereka mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan. 

 Kepala sekolah mau mendengarkan keluhan-keluhan para guru dan 

selalu mengingatkan agar para guru senantiasa menjaga kekompakan. 

 Selalu menuntut para guru dan karyawan  untuk memiliki rasa 

“handarbeni” terhadap sekolah dengan meminta mereka untuk 
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memberikan investasi emosi bagi sekolah. Apa saja yang terjadi di 

sekolah menjadi bagian dari tanggung jawab bersama bukan hanya 

tanggung jawab sebagian orang saja. Semua warga sekolah dituntut 

kepeduliannya terhadap perkembangan sekolah. 

 Kepala sekolah menuntut kepedulian para guru untuk selalu 

bertanggung jawab terhadap masa depan sekolah. Ditekankan oleh 

kepala sekolah bahwa sekolah merupakan ladang mereka, yang harus 

selalu digarap sebagai mata pencaharian guru dan karyawan. 

3. Apakah kepala sekolah mampu memberi penjelasan  kepada personel 

sekolah, cara-cara atau upaya yang mesti dilakukan untuk menggapai visi 

? 

 Kepala sekolah sering  memberi penjelasan mengenai visi sekolah 

lewat briefing yang dilakukan setiap hari Senin setelah upacara 

bendera, langsung mengajak berbicara ke setiap guru, sering duduk di 

kantor guru dibandingkan di ruang kepsek 

 Cara–cara atau upaya yang dilakukan yaitu setiap personel sekolah 

harus memiliki komitmen yang sama untuk mencapai tujuan sekolah. 

Sebelum mencapai komitmen yang sama, guru diharapkan kompak, 

peduli terhadap sekolah dengan rasa memiliki sekolah yang tinggi. 

Kepala sekolah berharap para guru enjoy dan kerasan tinggal di 

sekolah sehingga mereka merasa nyaman mengerjakan tugas-tugas 

sekolah. 
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 Kegiatan–kegiatan untuk memupuk kekompakan para personel 

sekolah yang pernah dilakukan antara lain : outbond, silaturahmi, 

halal bihalal, pertemuan keluarga tiap 3 bulan sekali. Selain untuk 

memupuk kekompakan juga menjalin keakraban di antara keluarga 

besar SMAN 1,sehingga sumbangan dukungan semangat dari masing-

masing keluarga akan memperlancar tugas para suami,istri, orang tua 

di SMAN 1. 

4. Apakah  kepala sekolah  mampu menemukan  kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dihadapi sekolah ? 

 Dalam setiap kesempatan apabila menemui kekurangan, kepala 

sekolah langsung memberi teguran. Contohnya apabila target lomba 

tidak tercapai, kepala sekolah mendiskusikan alasan mengapa SMAN 1 

bisa kalah dibandingkan SMA yang lain. 

 Kepala sekolah selalu mengevaluasi setiap kegiatan agar kegiatan 

selanjutnya berhasil dengan baik. 

 Database yang selama ini belum tergarap dengan baik, mendapat 

perhatian yang lebih dari kepala sekolah. Tenaga kependidikan dan 

para guru diharapkan mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

 Fasilitas hotspot memungkinkan para personel sekolah untuk mencari 

berbagai informasi yang dibutuhkan di sekolah. 
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5. Perubahan–perubahan apa yang dilakukan kepala sekolah untuk menuju 

sekolah ke arah yang lebih baik? 

 Fisik : pembagian area di sekolah dengan tujuan memberi kenyamanan dan 

keamanan. Selama ini anak-anak kampung di sekitar sekolah bebas 

berkeliaran di sekitar sekolah pada jam-jam sore setelah kegiatan belajar 

mengajar selesai. Hal ini menjadi semacam ancaman bagi sekolah karena 

bisa merusak fasilitas fisik yang dimiliki sekolah dan akibatnya sekolah 

menjadi tidak aman. Kepala sekolah berencana untuk membatasi gerak 

anak-anak kampung dengan memberi pagar pengaman agar mereka tidak 

bisa dengan bebas memasuki wilayah sekolah.  

 Nonfisik : pelatihan untuk para personel sekolah seperti in house training 

(IHT) dengan materi pengenalan internet, pelatihan penilaian kurikulum, 

melalukan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh guru melalui Class 

Action Research (CAR). Memberi kesempatan kepada para guru untuk 

mengambil studi lanjut guna meningkatlkan kemampuan para guru. 

6. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk merangsang perubahan di 

lingkungan internal sekolah ? 

 Kepala sekolah selalu menekankan potensi anak didik di SMAN 1 jauh 

lebih baik dibandingkan dengan sekolah lain. Hal ini yang harus disadari 

oleh para guru sehingga mereka mampu mengimbangi dengan kemampuan 

anak didiknya. Situasi seperti inilah yang mampu mendorong para guru 

untuk melakukan perubahan. Di hadapan para anak didik, kepercayaan 

para guru juga harus ditingkatkan. Salah satunya dengan meningkatkan 
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kemampuan guru dalam hal mengajar di kelas. Semakin guru profesional 

dan kompeten,maka rasa percaya anak didik terhadap gurunya akan 

muncul dengan sendirinya.  

 Kepala sekolah berusaha mengenal lebih dekat masing-masing personel 

sekolah sehingga lebih mengetahui kemampuan dan kelemahan para 

personel sekolah. Dengan mengetahui kemampuan dan kelemahan para 

personel sekolah, kepala sekolah mampu memberi peran yang tepat bagi 

mereka. Kepala sekolah mampu menunjukkan kepedulian terhadap para 

personel sekolah tanpa memandang apakah guru/karyawan tetap atau 

tidak. 

7. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk mengantisipasi berbagai 

perkembangan di dunia luar / tuntutan zaman ?  

 Kepala sekolah selalu memantau informasi lewat berbagai media sehingga 

selalu cepat menanggapi informasi yang dengat cepat berubah. Misalnya 

informasi tentang Ujian Nasional, kepala sekolah berusaha mencari 

informasi di internet sebelum dinas pendidikan mengeluarkan perintah 

resmi.  

 Memantau perkembangan informasi sekolah lain. 

8. Bagaimanakah cara kepala sekolah mengkomunikasikan  visi  sekolah 

kepada seluruh personel sekolah ? 

 Setiap saat dalam kesempatan briefing atau rapat dinas sekolah 

 Visi di pasang/ditempel di tempat yang strategis misalnya di ruang tamu , 

perpustakan. 
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 Screen saver  seluruh komputer di SMAN 1 bertuliskan visi sekolah. 

9. Bagaimanakah kepala sekolah menjalin komunikasi dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah? 

 Dengan wali murid. Secara resmi sekolah rutin mengundang mereka pada 

acara rapat komite sekolah, pengumuman hasil tryout, wisuda kelas XII. 

 Meloby dinas pendidikan,setiap kali SMAN 1 mengadakan kegiatan selalu 

mengundang dinas pendidikan untuk hadir. 

 Kemampuan kepala sekolah menggalang dana dari pihak luar dan 

membuat jaringan dengan  asesor pendidikan dari Jakarta sehingga ketika 

orang-orang dari Jakarta membutuhkan informasi pendidikan  di 

Wonosobo selalu melibatkan kepala sekolah SMAN 1. 

10.  Bagaimnakah cara kepala sekolah menyampaikan tentang inovasi dan 

kebijakan baru dalam pendidikan kepada personel sekolah ? Misalnya 

tentang life skill, peningkatan mutu sekolah dan lain-lain ? 

 Kepala sekolah menuntut kemampuan para guru ditingkatkan dalam 

rangka menuju Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Ada dua hal yang 

harus dikuasai guru yaitu kemampuan berbahasa inggris dan penguasaan 

komputer.  

11. Apa yang dilakukan kepala sekolah agar sekolah semakin dikenal 

masyarakat luas? 

 Publikasi prestasi – prestasi  murid dan guru yang telah dicapai SMAN 1  

 Mengundang wartawan untuk meliput kegiatan di SMAN 1 
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12. Bagaimana cara kepala sekolah menghargai prestasi  dan memberi 

semangat kepada para personel sekolah ? 

 Atas keberhasilan guru membimbing anak didik hingga berprestasi, kepala 

sekolah langsung memberikan ucapan selamat dan kadang merayakannya 

dengan makan sederhana di kantor guru. 

13. Apakah  kepala  sekolah merencanakan kebutuhan para personel sekolah  

berdasarkan rencana pengembangan sekolah? 

 Kepala sekolah menanyakan kebutuhan guru-guru dalam rangka menuju 

RSBI. Contohnya untuk kebutuhan mapel IPA,sekolah mengusahakan 

memenuhi  laboratorium IPA dengan mengusulkan proposal dana 100 juta 

bagi pengembangan laboratorium IPA dan itu sudah terlaksana. 

 Kebutuhan guru geografi, kepala sekolah mengajak para guru geografi 

untuk mengambil gambar  batu-batuan untuk kepentingan pelajaran dan 

mengambil batu-batu di Karang Sambung  kabupaten Kebumen untuk 

digunakan sebagai alat peraga. 

14. Apakah kepala sekolah mampu menggunakan teknik-teknik supervisi yang 

tepat bagi masing-masing personel  sekolah? 

 Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi terhadap guru sering 

melakukan pengamatan tidak langsung. Dilihat dari masing-masing 

kemampuan guru, jika perlu kepala sekolah baru masuk ke ruang kelas 

untuk melakukan supervisi. 

 

***** 
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JAWABAN RESPONDEN KE-2 

 

1. Langkah – langkah  apakah yang dilakukan kepala sekolah untuk 

mencapai visi sekolah ? 

 Keinginan kepala sekolah untuk memajukan sekolahnya sangat kelihatan 

terbukti ia berusaha merangkul semua pihak baik pegawai tetap maupun 

hononer ( tidak membedakan). 

 Kepala sekolah  perlu mengoptimalkan tim kerja  sehingga  mampu 

mengimbangi gerak cepat kepala sekolah 

 Sesuai dengan visi sekolah,  perlombaan yang berhubungan dengan sains 

selalu ditangani serius sehingga beberapa kali baik di tingkat kabupaten 

maupun provinsi, SMAN 1 dapat memenangi olimpiade sains. 

2. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memberdayakan personel 

sekolah dalam  rangka merealisasikan seluruh rencana untuk menggapai 

visi sekolah ? 

 Kurikulum RSBI mengarah pada penguasaan ilmu-ilmu alam dan 

penguasaan bahasa inggris sehingga  sebelum menuntut siswa untuk 

memiliki kemampuan tersebut guru-guru dituntut terlebih dahulu untuk 

menguasainya terutama guru-guru mapel IPA dan bahasa inggris. 

 Guru –guru mengikuti IHT (in house training) 

 Kepala sekolah merangkul guru-guru yang berpotensi untuk bersama-sama 

memberdayakan sesama guru dengan menularkan pengetahuan yang 
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dimiliki. Dalam IHT, guru-guru yang memiliki keterampilan di bidang 

komputer mau membagi ilmu kepada guru-guru yang lain. 

3. Apakah kepala sekolah mampu memberi penjelasan  kepada personel 

sekolah, cara-cara atau upaya yang mesti dilakukan untuk menggapai visi 

? 

 Kalau untuk lingkup kecil kepala sekolah telah berhasil memberi 

penjelasan namun persepsi tentang visi belum sampai ke bawah, artinya 

belum semua guru paham tentang visi sekolah. Visi akan efektif tercapai 

ketika semua lapisan memiliki persepsi yang sama tentang visi sekolah. 

 Standar kemampuan guru menuju RSBI menjadi faktor kelemahan yang 

dialami internal SMAN 1 sehingga kepala sekolah perlu bekerja keras 

untuk mendorong guru-guru menggapai visi sekolah.  

4. Apakah  kepala sekolah  mampu menemukan  kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dihadapi sekolah ? 

 Kelemahan timbul pada tim kerja yang kadang kurang mampu 

mengimbangi gerak cepat kepala sekolah. Kepala sekolah memposisiskan 

sebagai orang yang selalu memikirkan sekolah untuk urusan ke luar dan 

urusan internal sekolah ditangani tim kerja namun kenyataannya tim kerja 

kurang kompak sehingga kepala sekolah harus turun tangan menangani. 

5. Perubahan – perubahan apa yang dilakukan kepala sekolah untuk menuju 

sekolah ke arah yang lebih baik? 

 Fisik : pagar sekolah, tempat parkir bertambah luas, fasilitas laboratorium  

IPA memadai, ruang multimedia, perpustakaan. 
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 Nonfisik : pemberdayaan guru-guru lebih ditingkatkan dalam rangka 

menuju RSBI. 

6. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk merangsang perubahan di 

lingkungan internal sekolah ? 

 Untuk meningkatkan kemampuan para guru di bidang multimedia, kepala 

sekolah  memberikan sebuah flashdisk untuk masing-masing guru apabila 

guru tersebut mengumpulkan  satu bahan ajar yang berbasis multimedia. 

Diharapkan dengan pemberian flashdisk secara gratis guru-guru terpacu 

untuk membuat bahan pembelajaran. 

7. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk mengantisipasi berbagai 

perkembangan di dunia luar/tuntutan zaman ?  

 Kepala sekolah selalu mencari informasi tentang sekolah-sekolah yang 

telah menerapkan RSBI, sehingga bisa dijadikan  bahan referensi bagi 

SMAN 1 guna  mempersiapkan diri menuju RSBI. 

 Mencari informasi tentang kurikulum–kurikulum sekolah di luar negeri 

yang mungkin sekiranya cocok diterapkan di SMAN 1. 

8. Bagaimanakah cara kepala sekolah mengkomunikasikan  visi   kepada 

seluruh personel sekolah ? 

 Dalam setiap briefing dan rapat–rapat di sekolah, kepala sekolah 

senantiasa mengingatkan dan mendengung-dengungkan visi sekolah, 

tujuannya agar guru senantiasa  akrab dengan visi sekolah. 

9. Bagaimanakah kepala sekolah menjalin komunikasi dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah? 
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 Setiap kali ada kegiatan di SMAN 1, kepala sekolah selalu mengundang 

orang-orang dari dinas pendidikan. 

 Komite sekolah banyak dilibatkan dalam kegiatan sekolah sehingga 

komite juga mengetahui permasalahan–permasalahan di sekolah. 

10. Bagaimnakah cara kepala sekolah menyampaikan tentang inovasi dan 

kebijakan baru dalam pendidikan kepada personel sekolah ? Misalnya 

tentang life skill, peningkatan mutu sekolah dan lain-lain ? 

 Dalam setiap briefing  kepala sekolah selalu mengajak para personel 

sekolah untuk meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan mutu 

sekolah. Selain peningkatan kinerja juga peningkatan prestasi yang harus 

selalu ditingkatkan. Memberikan perbandingan dengan sekolah-sekolah 

yang pernah dikunjungi oleh kepala sekolah, baik sumber daya 

manusianya maupun fasilitas yang telah diimiliki sekolah lain sehingga 

para personel SMAN 1 semakin terpacu agar tidak tertinggal dengan 

sekolah yang lain. 

11. Apa yang dilakukan kepala sekolah agar sekolah semakin dikenal 

masyarakat luas? 

 Kepala sekolah selalu menuntut jika ada even-even lomba, SMAN 1 harus 

menyabet  juara karena lewat prestasilah nama SMAN 1 semakin terkenal. 

 Lewat majalah sekolah, informasi tentang sekolah dapat tersebar. 

 Promosi sekolah  lewat spanduk-spanduk. Misalnya jika ada suatu 

kegiatan, nama SMAN 1 terpampang di spanduk-spanduk. 
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12. Bagaimana cara kepala sekolah menghargai prestasi  dan memberi 

semangat kepada para personel sekolah ? 

 Kepala sekolah tidak segan-segan untuk memberi pujian terhadap guru-

guru yang memiliki prestasi namun sekaligus tidak segan-segan pula 

memberi teguran langsung bagi guru yang kurang disiplin.  

13. Apakah  kepala  sekolah merencanakan kebutuhan para personel sekolah  

berdasarkan rencana pengembangan sekolah? 

 Masing–masing guru diberi peralatan tulis menulis yang lengkap untuk 

kelancaran tugas mengajar. Mengembangkan laboratorium IPA dengan 

mengajukan proposal ke Jakarta dan mendapat bantuan 100 juta untuk 

melengkapi peralatan laboratorium IPA. 

14. Apakah kepala sekolah mampu menggunakan teknik-teknik supervisi yang 

tepat bagi masing-masing personel  sekolah? 

 Kepala sekolah sudah melakukan pembinaan dengan tepat bagi guru-guru 

yang masih melanggar peraturan, kepala sekolah menegur langsung.  

Mungkin ada sebagian guru yang merasa tidak suka/enak kalau ditegur 

secara langsung namun demi perubahan dan kebaikan guru maka kepala 

sekolah bertindak sangat tegas. 

 

***** 
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JAWABAN RESPONDEN KE-3 

1. Langkah – langkah  apakah yang dilakukan kepala sekolah untuk 

mencapai visi sekolah ? 

 Kepala sekolah berusaha mendisiplinkan guru dan  karyawan . Dalam hal 

disiplin tepat waktu kepala sekolah selalu memberi contoh untuk datang 

lebih awal di sekolah sehingga mau tidak mau guru pun harus dating awal 

juga. Tujuan sikap disiplin agar para guru dan karyawan SMAN 1  

menjadi lebih baik  , 

 Kepala sekolah memiliki idealisme yang begitu tinggi, dia menuntut 

kepada para guru pun untuk selalu mengerjakan tugasnya agar cepat 

diselesaikan sehingga bisa  cepat beres. Tuntutan menjadi sekolah RSBI 

sangat berat maka diharapkan agar guru-guru terbiasa bekerja keras dan 

tidak menunda-nunda pekerjaan. 

 Kepala sekolah selalu menuntut kerja guru maksimal namun juga 

ditunjang oleh sifat kepala sekolah yang “ngemong” dan “eman “ 

sehingga guru-guru tidak merasa terbebani ketika harus menerima tugas 

dari kepala sekolah. 

 Kepala sekolah sangat terbuka di forum, kadang menegur guru–guru yang 

tidak disiplin. 

2. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memberdayakan personel 

sekolah dalam  rangka merealisasikan seluruh rencana untuk menggapai 

visi sekolah ? 
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 Berusaha membuat kompak semua personel sekolah dengan melakukan 

pendekatan–pendekatan kepada masing-masing guru, misalnya dengan 

guru yang nampak vokal  kepala sekolah berusaha lebih mengenal guru 

tersebut.   

 Meningkatkan kompetensi guru dengan melakukan IHT  

 Sehubungan dengan rencana RSBI, kepala sekolah menuntut guru untuk 

berubah menjadi yang lebih baik karena tuntutan menjadi RSBI bagi guru 

sangat berat. 

 Selalu memberi semangat,mendorong  kepada personel sekolah yang 

merasa diri tidak mampu dengan tuntutan RSBI. 

 Kepala sekolah menuntut loyalitas yang tinggi kepada para personel 

sekolah karena kepala sekolah pun maksimal dalam  “ngopeni” sekolah. 

 Kepala sekolah merengkuh semua lapisan, guru maupun karyawan yang 

masih honorer dilibatkan jika memang sungguh-sungguh memiliki 

kemampuan. 

3. Apakah kepala sekolah mampu memberi penjelasan  kepada personel 

sekolah, cara-cara atau upaya yang mesti dilakukan untuk menggapai visi 

? 

 Salah satu cara menggapai visi sekolah yaitu unggul dalan sains, kepala 

sekolah menuntut SMAN 1 untuk selalu memenangi pertandingan 

olimpiade sains. 
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 Membentuk kelas OSN (Oliampiade Sains Nasional) di kelas X, untuk 

mempersiapkan peserta didik yang sungguh-sungguh memiliki keunggulan 

di bidang sains. 

  Membentuk koordinator untuk guru-guru mata pelajaran sains, yaitu 

mapel fisika, kimia, biologi, ekonomi. 

4. Apakah  kepala sekolah  mampu menemukan  kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dihadapi sekolah ? 

 Kepala sekolah mengetahui persis kelemahan sumber daya guru dan ini 

sebagai kelemahan di internal sekolah.  

 Kepala sekolah selalu membandingkan dengan kemajuan sekolah lain. 

5. Perubahan – perubahan apa yang dilakukan kepala sekolah untuk menuju 

sekolah ke arah yang lebih baik? 

 Dari segi fasilitas fisik, tempat parkir menjadi tambah luas. Suasana kerja 

di sekolah dibuat agar lebih menyenangkan sehingga guru-guru merasa 

kerasan tinggal di sekolah. Kalau guru merasa kerasan maka kinerja guru 

dapat ditingkatkan. Acara kekeluargaan juga lebih ditingkatkan sehingga 

keakraban akan tercipta di keluarga besar SMAN 1. 

6. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk merangsang perubahan di 

lingkungan internal sekolah ? 

 Dengan kepala sekolah memberi teguran langsung kepada para guru 

apabila melanggar disiplin maka bagi guru–guru, hal  ini semacam 

himbauan agar para guru mengubah perilaku yang masih melanggar 

peraturan. 
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 Input peserta didik yang masuk ke SMAN 1 adalah pilihan – pilihan 

dibandingkan peserta didik di sekolah yang lain di Wonosobo. Kesadaran 

semacam inilah yang ditekankan oleh kepala sekolah kepada para guru. 

Jangan sampai ada kesan bahwa di SMAN 1 yang pandai hanya 

muridnya saja. Guru-guru juga dituntut untuk mengimbangi kemampuan 

para muridnya. 

7. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk mengantisipasi berbagai 

perkembangan di dunia luar/tuntutan zaman ? 

 Kepala sekolah membenahi di internal sekolah, dengan membuat kualitas 

guru menjadi lebih bagus sehingga memiliki etos kerja yang tinggi. 

Selama ini guru –guru SMAN 1 dininabobokan oleh  image sekolah 

nomer satu di Wonosobo namun kenyataannya  masih banyak 

kemampuan guru yang kurang memenuhi standar. 

8. Bagaimanakah cara kepala sekolah mengkomunikasikan  visi  sekolah 

kepada seluruh personel sekolah ? 

 Dalam setiap pertemuan baik formal maupun tidak, kepala sekolah sering 

mengumandangkan visi tersebut. Berulang–ulang dengan maksud para 

personel sekolah mengetahuinya. Menempelkan tulisan visi di beberapa 

tempat strategis di perpustakaan maupun di papan pengumuman. 

9. Bagaimanakah kepala sekolah menjalin komunikasi dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah? 
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 Kepala sekolah SMAN 1 sebagai ketua MKKS selalu mendapatkan 

informasi paling awal dari dinas pendidikan sehingga SMAN 1 tidak 

pernah ketinggalan informasi. 

 Pengurus Komite Sekolah pernah diminta untuk menjadi pembina upacara 

saat anak-anak kelas XII mau menghadapi ujian nasional. Tujuannya 

bahwa komite sekolah juga memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan 

SMAN 1. 

10. Bagaimnakah cara kepala sekolah menyampaikan tentang inovasi dan 

kebijakan baru dalam pendidikan kepada personel sekolah ? Misalnya 

tentang life skill, peningkatan mutu sekolah dan lain-lain ? 

 Kepala sekolah selalu menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi 

sekolah-sekolah yang lain. Misalnya sekolah di Malaysia atau Singapura, 

juga ketika study banding di sebuah sekolah di Denpasar. Banyak hal yang 

bisa dicontoh dari sekolah lain misalnya soal fasilitas maupun budaya 

yang menjadi andalan di sekolah tersebut misalnya soal kedisiplinan. 

11. Apa yang dilakukan kepala sekolah agar sekolah semakin dikenal 

masyarakat luas? 

 Sebelum memasuki masa MOS (Masa Orientasi Siswa) untuk peserta 

didik kelas X, diadakan kegaitan PPBN ( Pendidikan Pendahuluan Bela 

Negara ). Kegiatan tersebut tidak dilakukan di sekolah tetapi 

menggunakan ruang publik sehingga secara tidak langsung masyarakat 

jadi mengenal SMAN 1. 
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 Bakti masyarakat di sekitar sekolah dengan cara bersama-sama 

membersihkan lingkungan di sekitar sekolah mulai dari kepala sekolah, 

guru, karyawan serta peserta didik. 

 Membuat website SMAN 1 sehingga masyarakat luas setiap saat  bisa 

mengakses informasi tentang perkembangan SMAN 1. 

12. Bagaimana cara kepala sekolah menghargai prestasi  dan memberi 

semangat kepada para personel sekolah ? 

 Kepala sekolah memberi ucapan selamat  untuk hasil kerja keras para 

guru. 

 Merayakan setiap prestasi dengan syukuran kecil-kecilan. 

 Kepala sekolah tidak pandang bulu/tidak membedakan penghargaan 

terhadap guru tetap maupun guru hononer.  

13. Apakah  kepala  sekolah merencanakan kebutuhan para personel sekolah  

berdasarkan rencana pengembangan sekolah? 

 Kepala sekolah sangat mengetahui kebutuhan para guru contohnya dengan 

memberi kepada semua guru kelengkapan alat-alat tulis lengkap. 

Melengkapi fasilitas sekolah menjadi lebih baik seperti laboratorium IPA 

dan juga ruang multimedia. 

14. Apakah kepala sekolah mampu menggunakan teknik-teknik supervisi yang 

tepat bagi masing-masing personel  sekolah? 

 Biasanya kepala sekolah hanya melihat kelengkapan administrasi para 

guru misalnya dokumen RPP (Rencana Persiapan Pengajaran) kepala 

sekolah pernah menegur  seorang guru yang hanya memfotocopy RPP 
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tanpa membuat sendiri atau hanya mengganti tahunnya saja tapi materi 

masih sama seperti tahun lalu. 

 

***** 
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JAWABAN RESPONDEN KE-4 

1. Langkah – langkah  apakah yang dilakukan kepala sekolah untuk 

mencapai visi sekolah ? 

 Visi selalu disosialisasikan di forum apa pun, visi selalu dikumandangkan. 

Visi merupakan kitab suci, cita-cita ideal yang diinginkan oleh sekolah. 

Kepala sekolah selalu mengkomunikasikan visi kepala seluruh personel 

sekolah dengan selalu “juweh” berkali-kali mengingatkan visi sekolah. 

Menurut kepala sekolah cara atau upaya yang mesti dilakukan untuk 

menggapai visi yaitu pertama kepala sekolah harus memberi contoh. 

Misalnya soal kedisiplinan, kepala sekolah pada pukul 06.30 Wib sudah 

berada di sekolah. Satu hal yang menjadi keberhasilan sekolah–sekolah 

bertaraf  internasional adalah soal kedisilpinan. Kepala sekolah merasa 

bahwa disiplin merupakan kunci menuju sukses. Mulai disiplin soal waktu, 

kepala sekolah memberi contoh kepada guru dan karyawan, selanjutnya 

guru memberi contoh kepada siswa. Tidak hanya disiplin kedatangan, juga 

disiplin dalam hal  penyelesaian tugas. Kalau bisa para guru diharapkan 

menyelesaikan tugas secepat mungkin agar bisa cepat beres.  

2. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memberdayakan personel 

sekolah dalam  rangka merealisasikan seluruh rencana untuk menggapai 

visi sekolah ? 

 Kepala sekolah merasa sebagai orang yang demontratif dalam 

mengungkapkan sesuatu. Jika ada guru yang memiliki prestasi, tidak 

segan-segan  memberi pujian namun jika ada guru yang melanggar 
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peraturan tidak segan-segan pula memberi teguran langsung kepada guru 

nyang bersangkutan di dalam rapat atau briefing. Tujuannya baik, agar  

semua guru tahu bahwa hal itu tidak benar dan tidak bisa dibiarkan. 

Kepala sekolah berusaha mendekati masing-masing guru dan karyawan 

secara personal terutama guru-guru yang dianggap vokal. Kepala sekolah 

merasa hal pertama yang harus dilakukan agar semua langkah para 

personel sekolah sama adalah menyatukan persepsi dalam ikatan 

memahami visi sekolah. Masing-masing guru datang ke sekolah itu dengan 

isi kepala yang berbeda-beda kepentingannya sehingga kepala sekolah 

bertanggung jawab untuk mengikat emosi mereka ke dalam satu ikatan 

yang sama yang mampu menyatukan mereka.. Untuk menciptakan 

kebersamaan, kepala sekolah pernah mengajak semua personel sekolah 

untuk mengikuti outbond tujuannya selain menciptakan kebersamaan juga 

menghancurkan dinding pemisah yang selama ini tanpa terasa 

menghalangi mereka untuk bersatu. Kadang kepala sekolah sering juga 

mentraktir guru dan karyawan semata-mata untuk membangun 

kebersamaan. Selain membangun kebersamaan, makan bersama juga 

merupakan salah satu cara kepala sekolah menghargai kerja keras bapak 

ibu guru yang mampu mengantarkan siswa-siswa berprestasi. Pujian dan 

ucapan terima kasih selalu disampaikan saat prestasi baru saja diraih. 

SMAN 1 pernah mengadakan IHT di sebuah hotel  bintang lima di 

Kabupaten Wonosobo, tujuannya memberi pengalaman yang berbeda bagi 

para guru dan karyawan yang mungkin belum pernah merasakan tinggal di 
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hotel dan memberi fasilitas kenyamanan bagi guru dan karyawan untuk 

refreshing sambil bekerja membuat perangkat mengajar.  Kepala sekolah 

murah hati namun di sisi lain ia juga menuntut guru-guru untuk selalu 

bekerja keras. Reward and punishment dilakukan beriringan. Kepala 

sekolah juga membakar semangat para guru dan karyawan dengan 

memberi semacam penyadaran bahwa mereka beruntung bekerja di SMAN 

1 yang notabene memiliki input siswa yang lebih baik dibanding sekolah 

lain sehingga diharapkan dengan situasi ini para guru dan karyawan akan 

semakin bangga bekerja di SMAN 1 Wonosobo. Jika mereka bangga akan 

tempat kerjanya seharusnya mereka juga meningkatkan profesionalisme 

agar dapat menepis kesan bahwa hanya siswa-siswanya yang pintar bukan 

gurunya. Kepala sekolah memiliki program safer school yaitu sekolah 

yang aman, nyaman dan menyenangkan.  

3. Apakah  kepala sekolah  mampu menemukan  kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dihadapi sekolah ? 

 Dalam rangka menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, hal 

pertama yang menjadi kelemahan adalah tentang sumber daya guru. Selain  

dengan kemampuan yang juga harus bertaraf international juga tidak 

semua guru merasa memiliki sekolah sehingga tidak semua guru juga 

memiliki tanggung jawab mengembangkan sekolah. Membangun 

komitmen agar semua guru  tergugah rasa tanggung jawabnya untuk 

bersama-sama mengembangkan sekolah. Kepala sekolah  juga harus 

bertindak seperti orang tua kepada anak-anaknya, didekati dan 
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direngkuhnya  semua guru dan karyawan. Secara hukum, aturan 

kepegawaian mengikat para guru untuk menjadi pegawai yang disiplin. 

Secara internal, kesepakatan tata tertib di sekolah yang mengikat guru 

untuk menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Soal disiplin, menurut 

kepala sekolah berawal dari keluarga. Guru-guru diajak untuk disiplin di 

lingkungan keluarga masing-masing dan membawanya ke tempat kerja.  

Saat ini kepala sekolah bertanggung  jawab untuk menghantarkan SMAN 

1 menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf  Internasional. Dari sekolah umum 

berubah menjadi   RSBI banyak kendala yang dihadapi selain soal SDM 

guru yang harus menyesuaikan dengan standar internasional, fasilitas yang 

dimiliki sekolah harus ditingkatkan, budaya internasioanl yang harus 

dimiliki warga sekolah misalnya soal disiplin, budaya antre yang saat ini 

tidak dimiliki oleh orang Indonesia. Mengubah budaya dan perilaku para 

personel sekolah merupakan pekerjaan yang agak berat namun kepala 

sekolah percaya bahwa warga SMAN 1 mampu meraihnya karena didasari 

oleh komitmen kerja yang tinggi. Study banding yang dilakukan kepala 

sekolah di sekolah internasional di negara Singapura dan Malaysia, 

menunjukkan bahwa keberhasilan sekolah internasional di kedua negara 

tersebut didasari oleh budaya displin yang tinggi. Masing-masing sekolah 

yang memiliki reputasi yang baik pasti didasari oleh budaya disiplin yang 

tinggi.  

4. Perubahan – perubahan apa yang dilakukan kepala sekolah untuk menuju 

sekolah ke arah yang lebih baik? 
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 Secara fisik, lapangan parkir dibuat lebih luas. Memberi contoh/teladan 

kepada para guru untuk selalu hadir di sekolah lebih awal. Memberikan 

fasilitas internet di kantor guru sehingga banyak guru yang memanfaatkan 

fasilitas itu untuk meningkatkan kinerja. Selain meningkatkan kinerja 

ternyata fasilitas internet membuat guru menjadi kerasan tinggal di 

sekolah. Guru yang kerasan berada di sekolah paling tidak menjadi modal 

agar  muncul perasaan memiliki terhadap sekolah. 

5. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk mengantisipasi berbagai 

perkembangan di dunia luar/tuntutan zaman ?  

 Membuat jejaring untuk komunikasi eksternal sekolah, terutama ke dinas 

pendidikan. Selama ini dinas pendidikan jarang memberikan suntikan dana 

kepada SMAN 1 dan lebih terfokus kepada sekolah pinggiran padahal 

SMAN 1 juga sangat membutuhkan bantuan dana untuk meningkatkan 

prestasi sekolah. Semakin mengaktifkan peran  komite sekolah sehingga 

bersama sekolah memikul tanggung jawab untuk memajukan sekolah.  

Pendekatan terhadap anggota eksekutif dan legislatif juga dilakukan oleh 

kepala sekolah. Informasi-informasi terhadap bantuan pendidikan sering 

diketahui lewat mereka, sehingga ketika SMAN 1  mengajukan bantuan 

dana lebih sering berhasil. Dewan pendidikan juga menjadi partner kerja 

yang selalu memantau keadaan SMAN 1 Wonosobo dari luar, segala 

masukan yang diberikan  Dewan Pendidikan sangat bermanfaat bagi 

perkembangan dan kemajuan SMAN 1. Tuntutan menjadi sekolah RSBI 

mendorong kepala sekolah untuk melakukan perubahan di lingkungan 
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internal sekolah. Rangsangan yang diberikan kepala sekolah untuk 

mendorong perubahan di sekolah antara lain dengan mengadakan IHT 

untuk guru dan karyawan. narasumbernya adalah seorang alumni dari 

SMAN 1 Wonosobo yang merupakan anggota tim ad hoc KTSP Nasional 

yaitu Bambang  Subali dosen Mipa UGM  Jogjakarta. Kepala sekolah 

memfasilitasi pelatihan ICT bagi guru dan karyawan, menyelenggarakan 

outbond agar personel di SMAN 1 semakin kompak. Lewat outbond 

kepala sekolah ingin mengenal para personel sekolah, ingin mengetahui 

karakter masing-masing personel sekolah dan menciptakan team building . 

Penyelenggarakan IHT di hotel berbintang agar memberi suasana yang 

beda dan memberi penyegaraan bagi guru–guru.  

6. Apa yang dilakukan kepala sekolah agar sekolah semakin dikenal 

masyarakat luas? 

 Kepala sekolah merangkul beberapa wartawan media di Wonosobo untuk 

meliput kegiatan-kegiatan  strategis dan prestasi  yang dilakukan SMAN 1. 

Publikasi lewat media sangat efektif karena mampu menjangkau 

masyarakat luas. Website SMAN 1 selalu diperbaharui setiap saat 

sehingga masyarakat umum bisa selalu mengetahui informasi terbaru. 

Selain publikasi, prestasi merupakan iklan yang paling terpercaya yang 

semakin mengharumkan nama SMAN 1 Wonosobo. Lewat prestasi-

prestasi yang diraih menjadikan nama SMAN 1 semakin dikenal di 

masyarakat.  
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7. Apakah kepala sekolah mampu menggunakan teknik-teknik supervisi yang 

tepat bagi masing-masing personel  sekolah? 

 Kepala sekolah lebih sering  memeriksa kelengkapan administrasi 

mengajar masing-masing guru. Kepala sekolah jarang mengadakan 

supervisi di dalam kelas kecuali untuk guru-guru yang baru, namun 

meminta masukan langsung dari murid –murid. Murid akan menilai guru 

apa adanya. Kepala sekolah percaya dengan kemampuan para guru di 

SMAN 1 sehingga sudah tidak perlu turun tangan secara langsung 

mengamati  guru ketika mengajar di kelas. Malah kadang kalau guru tahu 

bahwa akan disupervisi kesannya menjadi tidak wajar karena guru berbuat 

yang terbaik di kelas hanya karena ditunggui kepala sekolahnya namun 

dalam keseharian mengjar bisa saja guru itu bertindak semaunya. 

 

***** 
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JAWABAN RESPONDEN KE-5 

 

1. Langkah – langkah  apakah yang dilakukan kepala sekolah untuk 

mencapai visi sekolah ? 

 Sosialisasi visi di setiap kesempatan seperti rapat ataupun briefing setelah 

upacara bendera hari Senin. 

 Pada saat upacara bendera hari Senin, sering diingatkan  oleh kepala 

sekolah tentang visi sekolah agar menjadi milik warga sekolah.  

 Menghimbau kepada para guru untuk mensosialisasikan visi kepada para 

murid sehingga visi sekolah juga menjadi milik semua warga sekolah. 

2. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memberdayakan personel 

sekolah dalam  rangka merealisasikan seluruh rencana untuk menggapai 

visi sekolah ? 

 Kepala sekolah secara khusus meminta kepada guru-guru Bimbingan 

Konseling untuk selalu memberikan informasi-informasi terbaru kepada 

siswa sehingga siswa –siswa tidak tertinggal dengan informasi yang 

terbaru baik tentang dunia pendidikan maupun hal yang berhubungan 

dengan dunia remaja. 

 Menyarankan kepada guru–guru BK untuk menguasai teknologi internet 

guna mendapatkan materi yang berwawasan global. 

 Sesuai dengan visi unggul dalam prestasi, kepala sekolah menuntut guru-

guru BK mencari informasi tentang perguruan-perguruan tinggi yang 
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menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru lewat jalur tanpa 

tes. 

  Kepala sekolah sering mengirim guru-guru BK untuk mengikuti pelatihan 

maupun penataran-pernataran guna peningkatan mutu pelayanan terhadap 

siswa. 

 Terhadap prestasi guru maupun siswa, kepala sekolah langsung 

memberikan ucapan selamat dan kadang memberikan sumbangan dari 

kantong kepala sekolah sendiri. 

 Kepala sekolah rajin menyambangi ruang BK dan selalu memeriksa 

kelengkapan administrasi.   

3. Apakah  kepala sekolah  mampu menemukan  kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dihadapi sekolah ? 

 Sekolah  yang lain di lingkungan kabupaten Wonosobo juga sedang 

berusaha untuk meningkatkan prestasi sehingga  SMAN 1 jangan berpuas 

diri memiliki prestasi di tingkat kabupaten tetapi harus meningkatkan diri 

berprestasi di tingkat provinsi. 

 SMAN 1 masih merupakan sekolah favorit yang menjadi pilihan utama  

para siswa lulusan SMP sehingga input yang didapatkan sungguh-sungguh 

yang terbaik. Hal ini merupakan modal yang menjadi kekuatan SMAN 1. 

4. Perubahan–perubahan apa yang dilakukan kepala sekolah untuk menuju 

sekolah ke arah yang lebih baik? 
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 Kepala sekolah memberikan fasilitas internet kepada guru dan berharap 

guru mampu mengembangkan diri melalui pengajaran yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

 Mengadakan perjanjian kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi 

sehingga sekolah memiliki hubungan yang baik dengan pihak yang 

berkepentingan dengan pendidikan. Misalnya kerja sama mengadakan try 

out Ujian Nasional atau tes masuk perguruan tinggi.  

5. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk mengantisipasi berbagai 

perkembangan di dunia luar/tuntutan zaman ?  

 Kepala sekolah merupakan orang yang supel dan tahu kebutuhan-

kebutuhan yang diperlukan agar sekolah tidak tertinggal dalam hal 

informasi. Kepala sekolah lebih sering jemput bola untuk mengantisipasi 

perkembangan informasi di luar. Memberi informasi tentang tentang 

keadaan sekolah-sekolah yang pernah beliau kunjungi. Jika ada 

kekurangan di SMAN 1, kepala sekolah mampu memberi informasi 

kelebihan-kelebihan di sekolah lain yang layak ditiru. 

6. Apa yang dilakukan kepala sekolah agar sekolah semakin dikenal 

masyarakat luas? 

 Kepala sekolah selalu menuntut peningkatan prestasi baik prestasi 

akademik maupun nonakademik. 

 Meningkatkan budi pekerti yang luhur lewat perilaku baik guru maupun 

murid, sehingga selain dikenal lewat prestasi, warga SMAN 1 dikenal 

lewat perilaku yang baik. 
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7. Apakah kepala sekolah mampu menggunakan teknik-teknik supervisi yang 

tepat bagi masing-masing personel  sekolah? 

 Kepala sekolah secara tidak langsung memantau perkembangan guru. 

Tahu persis keadaan guru karena sering berada bersama guru-guru di 

ruang guru. Duduk dan mengobrol bersama guru. 

 Secara langsung kepala sekolah hanya kadang-kadang saja masuk kelas 

lebih sering keliling di tiap-tiap kelas pada saat jam pelajaran. 

 

***** 
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JAWABAN RESPONDEN KE-6 

1. Langkah – langkah  apakah yang dilakukan kepala sekolah untuk 

mencapai visi sekolah ? 

 Sosialisasi visi pada waktu briefing dan rapat bersama guru dan tenaga 

kependidikan. 

 Kepala sekolah lebih sering berada ditengah-tengah anak buahnya selain 

untuk mengajak berbicara secara santai juga sebagai bagian perhatian 

kepada anak buahnya. Para tenaga kependidikan merasa diperhatikan. 

 Kepala sekolah meminta segenap tenaga kependidikan menjaga 

kekompakan dan selalu bekerja sama. 

2. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memberdayakan personel 

sekolah dalam  rangka merealisasikan seluruh rencana untuk menggapai 

visi sekolah ? 

 Tenaga-tenaga kependidikan diharapkan mengenal visi sekolah 

 Mengajak para tenaga kependidikan untuk selalu bersemangat dalam 

bekerja 

 Pelatihan ICT kepada tenaga kependidikan 

 Menuntut para tenaga kependidikan untuk mampu menguasai komputer 

maupun internet. 

3. Apakah  kepala sekolah  mampu menemukan  kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dihadapi sekolah ? 

 Kepala sekolah berharap agar arsip sekolah terjaga dengan rapi sehingga 

setiap saat dibutuhkan dapat dengan cepat diketahui. 
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 Kecepatan dan ketepatan kerja untuk melayani guru dan siswa selalu harus 

ditingkatkan. 

 Menghadapi RSBI,  kepala sekolah berharap tenaga kependidikan juga 

menguasai bahasa inggris baik dalam komunikasi lisan dan tertulis, 

terutama kepala Tata Usaha.  

4. Perubahan – perubahan apa yang dilakukan kepala sekolah untuk menuju 

sekolah ke arah yang lebih baik? 

 Kepala sekolah memperbaharui sistem penggajian para karyawan tidak 

tetap, disesuaikan dengan masa kerja dan pendidikan terakhir. 

 Selalu menekankan agar memberi pelayanan yang terbaik bagi para guru 

maupun murid-murid. 

 Kepala sekolah berusaha mengakrabkan antara para guru dan tenaga 

kependidikan sehingga terjalin ikatan  kekeluargaan yang baik. 

5. Apa yang dilakukan kepala sekolah agar sekolah semakin dikenal 

masyarakat luas? 

 Selalu menekankan agar  kinerja ditingkatkan dan memberi pelayanan 

sebaik-baiknya kepada para alumni sehingga mereka dapat terlayani 

dengan baik. 

 Memberi pelayanan yang optimal bagi tamu-tamu yang membutuhkan 

bantuan informasi. 

 Mempublikasikan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMAN 1. 

6. Apakah kepala sekolah mampu menggunakan teknik-teknik supervisi yang 

tepat bagi masing-masing personel  sekolah? 
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 Kepala sekolah sering melakukan kunjungan ke bagian administrasi atau 

ke perpustakaan guna mengetahui secara langsung kinerja para karyawan. 

 Kepala sekolah rutin memeriksa kelengkapan administrasi sekolah 

 

***** 
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JAWABAN RESPONDEN  KE-7 

1. Langkah – langkah  apakah yang dilakukan kepala sekolah untuk 

mencapai visi sekolah ? 

 Secara bertahap kepala sekolah menyampaikan visi sekolah. Di setiap 

kesempatan rapat atau briefing selalu disampaikan visi sekolah. Pada saat 

bincang-bincang ringan dengan guru–guru di kantor kepala sekolah juga 

menyisipkan bagaimana  agar bisa tercapai visi sekolah itu. 

 Menyamakan persepsi semua personel sekolah melalui visi sekolah yang 

sudah dicanangkan agar menjadi milik semua personel sekolah. 

2. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memberdayakan personel 

sekolah dalam  rangka merealisasikan seluruh rencana untuk menggapai 

visi sekolah ? 

 Sumber daya manusia terutama guru yang pertama-tama sungguh harus 

disiapkan untuk mendukung terwujudnya visi sekolah. Guru –guru diminta 

untuk mengikuti kursus bahasa inggris, pelatihan ICT dan internet. 

 Membangun semangat dan kekompakan para guru dengan mengadakan 

kegiatan outbond di Telaga Menjer dengan tujuan menyatukan semangat 

untuk saling bekerja sama dalam rangka merealisasikan tujuan yang ingin 

dicapai SMAN 1. 

 Membentuk tim kerja, mulai dari perumusan hingga implementasi. Tim 

kerja menjadi  sebuah tim yang juga bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan hidup visi sekolah. Visi harus selalu dikawal agar terjamin 

pelaksanaannya. 
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3. Apakah kepala sekolah mampu memberi penjelasan  kepada personel 

sekolah, cara-cara atau upaya yang mesti dilakukan untuk menggapai visi 

? 

 Kepala sekolah memberi penjelasan mengenai upaya yang harus dilakukan 

agar visi dapat tercapai, mulai dari kesiapan para personel sekolah untuk 

mengenalkan visi kepada para siswa dan di dalam setiap proses belajar 

mengajar mengarah pada implementasikan visi. Prestasi yang unggul 

hanya akan tercapai lewat kerja keras para personel sekolah. SMAN 1 

tidak boleh hanya tenggelam dalam prestasi yang biasanya mampu diraih 

namun harus selalu meningkatkan karena menyadari bahwa sekolah-

sekolah yang lain juga melakukan hal yang sama berbenah diri untuk 

meningkatkan prestasi.  

4. Apakah  kepala sekolah  mampu menemukan  kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dihadapi sekolah ? 

 Input dari siswa yang memang dari awal adalah bibit-bibit yang baik akan 

menjadi lebih baik ketika ditangani oleh guru–guru yang berkualitas baik 

juga. Guru –guru tidak boleh hanya puas karena memiliki murid- murid 

yang pandai, jangan sampai ada kesan di SMAN 1 yang pandai hanya 

muridnya karena pada dasarnya memang sudah pandai. Kalau sumber daya 

guru tidak ditingkatkan maka ini akan menjadi bumerang yang menjadi 

kelemahan dari dalam. 

5. Perubahan – perubahan apa yang dilakukan kepala sekolah untuk menuju 

sekolah ke arah yang lebih baik? 
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 Kepala sekolah berusaha memberi teladan dalam hal kedisiplinan. 

Disiplin untuk guru dan murid-murid karena kedisiplinan pangkal 

keberhasilan. Disiplin dalam hal kedatangan di sekolah, belajar dan 

berpakaian. 

 Memberi kenyamanan agar guru dan murid menjadi kerasan berada di 

sekolah. Mulai dari tempat parkir yang aman dan fasilitas internet yang 

diberikan bebas. 

6. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk merangsang perubahan di 

lingkungan internal sekolah ? 

 Kepala sekolah memberi contoh sekolah–sekolah yang pernah beliau 

kunjungi. Apa-apa saja yang menjadi kekurangan yang ada di SMAN 

1 dicoba untuk diminimalisir. 

 Tantangan menjadi RSBI adalah cita-cita bersama bukan hanya 

sekelompok orang saja. Menjadi tanggung semua personel sekolah 

untuk mewujudkan tujuan sekolah tersebut.  

7. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk mengantisipasi berbagai 

perkembangan di dunia luar/ tuntutan zaman ?  

 Segenap personel sekolah dituntut untuk selalu mengikuti 

perkembangan zaman, melalui informasi-informasi yang terbaru guna 

meningkatkan proses belajar yang sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

 Menekankan pada prestasi sekolah tidak hanya di tingkat kabupaten 

saja tetapi harus lebih ditingkatkan di provinsi maupun nasional. 
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8. Bagaimanakah kepala sekolah menjalin komunikasi dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah? 

 Kepala sekolah memiliki hubungan yang baik dengan  dinas 

pendidikan apalagi sekarang SMAN 1 menjadi RSBI sehingga 

relasinya lebih ditingkatkan. 

 Komite sekolah selalu dilibatkan dalam kegiatan yang membutuhkan 

saran dan masukan dari wali murid. Komite sekolah terlibat dalam 

perumusan visi sekolah. 

 Menjalin komunikasi dengan para alumni untuk ikuut terlibat 

menyumbangkan pikiran demi kemajuan almamaternya. Kepala 

sekolah berusaha merekrut alumni yang sudah sukses dan di beberapa 

kesempatan diajak menjadi narasumber dalam kegiatan IHT SMAN 1.  

9. Apa yang dilakukan kepala sekolah agar sekolah semakin dikenal 

masyarakat luas? 

 Punya prestasi yang baik sebagai modal promosi di masyarakat 

luas.SMAN 1 dikenal karena prestasi-prestasinya. 

 Mempublikasikan prestasi dan kegiatan-kegiatan agar SMAN 1 lebih 

dekat dengan masyarakat. 

10. Bagaimana cara kepala sekolah menghargai prestasi  dan memberi 

semangat kepada para personel sekolah ? 

 Memberi ucapan selamat secara langsung dan tidak pernah menunda-

nunda memberi ucapan. 

 Kepala sekolah selalu tahu informasi-informasi yang diberikan kepadanya 
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 Mengajak guru-guru untuk merayakan keberhasilan dengan makan 

sederhana. Bukan makanannya yang penting namun kebersamaan dan 

kekompakkan yang lebih diutamakan. 

11. Apakah kepala sekolah mampu menggunakan teknik-teknik supervisi yang 

tepat bagi masing-masing personel  sekolah? 

 Kepala sekolah lebih menekankan  administrasi pengajaran yang harus 

disiapkan oleh guru. 

 Dengan dibentuknya team teaching dan tempat duduk guru disesuaikan 

dengan rumpun mata pelajaran, maka guru-guru senior mampu memberi 

bimbingan kepada guru–guru yunior. 

 

***** 
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JAWABAN RESPONDEN 8 DAN 9 

Pertanyaan untuk  rumusan visi : 

1. Apakah rumusan visi  inspiratif, mudah diingat, ambisius dan memberi 

tantangan? 

 Rumusan visi sangat inspiratif karena memberikan inspirasi bagi segenap 

stakeholder. Terutama bagi guru, bagaimana target bisa terpenuhi selama 

kegiatan belajar mengajar. Guru menjadi  tergerak berinisiatif mencari 

cara agar visi sekolah dapat terwujud. 

 Unggul dalam prestasi : mengelola input yang memang pada dasarnya 

sudah luar biasa membutuhkan cara yang  tepat sehingga input siswa yang 

luar biasa tidak dibiarkan begitu saja dan menjadi hilang, namun harus 

dijaga dan ditingkatkan sehingga semakin luar biasa. 

 Beriman dan  berbudi pekerti luhur : tidak hanya mengisi sisi kognitif para 

siswa namun juga mengasah sisi afektif dan sisi psikomotorik. Sisi yang 

digarap tidak hanya soal intelektual tapi juga sisi emosional juga harus 

tersentuh. 

 Berwawasan global : input yang luar biasa dan berprestasi yang  mampu 

berjaya di tingkat daerah maupun nasional harus ditingkatkan di kancah 

internasional. Think global, act lokal berpikir atau berorientasi global dan 

bertindak sesuai kondisi setempat. Global tidak hanya soal prestasi 

akademik saja namun juga harus memiliki budaya global seperti budaya 

disiplin atau sopan santun.  
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 Rumusan visi mudah diingat karena rumusan memang dibuat sederhana 

namun padat maknanya. 

 Ambisius : visi SMAN 1 cukup ambisius karena sifat ini mendorong 

semua warga sekolah bersemangat dan serius untuk menggapai visi. 

Prestisius sehingga semua warga sekolah akan mengoptimalkan 

kemampuan untuk meningkatkan kinerja yang baik. 

 Tantangan: visi memberi tantangan agar warga sekolah tetap konsisten 

menjaga semangat dan tidak menyerah meski jalan menuju masa depan 

yang lebih baik sangat besar rintangan dan harus bekerja keras agar bisa 

mewujudkan visi sekolah.   

2. Apakah visi secara jelas mengarah sekolah kepada masa depan yang lebih 

baik? 

 Otomatis karena impian atau cita-cita pasti mengarah ke situasi yang lebih 

baik di masa mendatang. Cita-cita yang progresif dan memberi manfaat 

bagi kemajuan SMAN 1 Wonosobo. 

3. Apakah rumusan visi mampu memberikan semangat hidup bagi personel 

sekolah? 

 Memberi semangat karena memberi harapan akan masa depan yang lebih 

cerah. Bersemangat karena tertantang apakah mampu untuk mewujudkan 

atau tidak. Sesuatu yang ambisius dan prestisius memberi semangat yang 

tinggi untuk mewujudkannya. 

4. Apakah aspirasi Bapak/Ibu tertampung dalam visi tersebut? 
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 Semua aspirasi sudah tertampung di sini lengkap mulai dari aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Konsep kebersamaan dalam 

merumuskan visi yang melibatkan stakeholder sudah mampu menampung 

semua aspek yang diinginkan. 

B. Pertanyaan untuk implementasi visi : 

1. Apa yang dilakukan  untuk mengimplementasikan visi kepada seluruh 

personil sekolah ?  

 Tahap awal sosialisasi kepada stakeholder. Sosialisasi di sekolah biasanya  

melalui briefing dan rapat. Didiskusikan secara informal dengan beberapa 

guru. Sosialisasi visi sampai akar rumput pasti akan memberi mendorong 

terwujudnya visi. 

 Penanaman nilai, dogma agar visi yang dicanangkan menjadi miliki semua 

warga sekolah. Tanpa adanya kebersamaan dan kekompakan mustahil 

dapat mewujudkan visi sekolah 

 Menjelaskan apa yang harus dilakukan guna mewujudkan visi sekolah. 

2. Kegiatan atau program kerja apa sajakah yang sudah dilaksanakan dalam 

rangka perwujudan visi ? 

 Mengatur tempat duduk guru berdasarkan rumpun mata pelajaran 

 Melengkapi fasilitas laboratorium IPA 

 Pemasangat internet dan fasilitas hotspot di area sekolah  

3. Apakah Bapak/Ibu menemukan kendala untuk mengimplementasikan visi 

kepada seluruh personil sekolah? Sebutkan kendala-kendala tersebut! 

 Masih ada warga sekolah yang pesimis, skeptis terhadap visi sekolah.  
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 Kemampuan masing-masing guru tidak sama, sehingga perlu diingkatkan 

sampai  memenuhi standar tenaga kependidikan RSBI. Pelatihan dan 

membekali guru dengan hard skill maupun soft skill. 

 Warga sekolah yang sulit diajak komunikasi, perlu didekati secar personal. 

Kekompakan dan kebersamaan perlu ditingkatkan. 

4. Apakah visi sekolah selalu dievaluasi?  

 Setiap program pasti ada batas waktunya. Visi perlu dievaluasi untuk 

mengetahui sejauh mana ketercapaiannya. Visi sekolah masih baru 

sehingga belum pernah mengevaluasi visi. 

 Tujuan dievaluasi agar visi selalu disesuaikan dengan perkembangan 

jaman/tuntutan zaman. 

 

 

***** 
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JAWABAN RESPONDEN KE-10 DAN KE-11 

A. Pertanyaan untuk rumusan visi : 

1. Apakah rumusan visi inspiratif, mudah diingat, ambisius dan memberikan 

tantangan? 

 Visi memberi inspirasi kepada semua warga sekolah, komite sekolah, 

darma wanita SMAN 1 dan alumninya. Dengan adanya visi, semua 

terinspirasi untuk mengejar/menggapai visi sekolah yang bagai bintang 

di langit meskipun jauh letaknya namun kita selalu berkeinginan untuk 

meraihnya. Semua pasti akan member masukan-masukan mana yang 

lebih baik agar dapat mewujudkan visi sekolah.  

 Mudah diingat karena rumusan bahasanya dibuat padat dan berisi. 

 Ambisius, visi sekolah ambisius karena ambisi akan mendorong kita 

untuk mewujudkan visi. Harus punya ambisi yang nantinya 

mendorong untuk maju. Dengan rumusan visi yang ambisius, maka 

terpacu untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi. Guru terpacu 

untuk meningkatkan kemampuan agar tidak ketinggalan zaman 

sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal  kepada siswa. 

Semua warga di sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengawal 

visi dengan baik sehingga cita-cita yang didambakan dapat segera 

terwujud. Tanpa cita-cita yang ambisius., cita-cita yang ideal tidak 

mungkin tercapai. 

 Cita-cita/visi itu member tantangan yang luar biasa. Segala 

kemampuan dikerahkan agar dapat mewujudkan visi. Semua warga 
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sekolah merasa perlu bekerja sama agar mampu membentuk ikatan 

yang kuat untuk menuju masa depan sekolah yang lebih baik. 

2. Apakah visi secara jelas mengarah sekolah kepada masa depan yang lebih 

baik? 

 Jelas sekali, dalam hal prestasi SMAN 1 memiliki keinginan untuk 

selalu unggul baik dibidang akademik maupun nonakademik. Prestasi 

tidak hanya di tingkat kabupaten namun lebih luas lagi di tingkat 

propinsi dan di tingkat nasional. 

 Beriman dan berbudi pekerti yang luhur, diharapkan semua warga 

sekolah tidak saja hanya unggul dalam prestasi namun juga memiliki 

budi pekerti yang baik. SMAN 1 ingin dikenal sebagai tempat untuk 

menyemai pribadi unggul namun memiliki akhlak yang mulia. Kedua 

cita-cita itu harus selalu seiring sejalan. SMAN 1 tidak ingin 

menghasilkan lulusan yang hanya menghasilkan lulusan yang hanya 

umggul dalam prestasi namun watak pribadi yang luhur tidak tergarap 

dengan baik. 

 Visi berwawasan global, inginya para lulusan mampu mengarah 

tingkat global. Mampu bersaing di dunia internasional, bersaing dalam 

bidang prestasi akademik dan juga memiliki budaya internasional 

seperti budaya disiplin, sopan santun. Brand image : satria smansa 

unggul harus menjadi impian bersama, mars dan hymne SMAN 1 

selalu dimunculkan agar memberi semangat kepada semua warga 

sekolah. 
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3. Apakah rumusan visi mampu memberikan semangat hidup bagi personel 

sekolah? 

 Visi merupakan cita-cita sekolah dalam jangka panjang. Member 

semangat karena menjanjikan harapan akan masa depan yang lebih 

baik. Semua personel sekolah secara bersama-sama, saling membantu 

untuk meningkatkan prestasi sekolah. 

4. Apakah aspirasi Bapak/Ibu tertampung dalam visi tersebut? 

 Sudah tertampung karena visi sekolah sudah mewakili seluruh 

komponen yang ingin dicapai oleh sekolah. 

 

B. Pertanyaan untuk implementasi visi sekolah: 

1. Apakah yang dilakukan Bapak/Ibu untuk mengimplementasikan visi 

sekolah kepada personel sekolah? 

 Sosialisasi visi ke segenap warga sekolah melalui rapat sekolah ataupun 

briefing 

 Mengakrabkan visi sekolah kepada personel sekolah dengan 

menempelkan rumusan visi di beberapa tempat strategis. 

 Membuat program kerja yang selaras dengan visi sekolah. 

2. Kegiatan atau program kerja apa sajakah yamg sudah dilaksanakan dalam 

rangka perwujudan visi? 

 Memberi kesempatan kepada personel sekolah sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa inggrisnya. 
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 Melatih personel sekolah dalam bidang ICT agar mereka mampu 

menguasai teknologi sehingga mampu membuat bahan pengajaran 

berbasis ICT. 

 Mapel IPA dan bahasa inggris sedang diupayakan memakai silabus 

dengan bahasa inggris. 

3. Apakah Bapak/Ibu menemukan kendala dalam rangka 

mengimplementasikan visi kepada personel sekolah? Sebutkan kendala-

kendala itu? 

 Keuangan, sangat dibutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan visi 

sekolah. Visi unggul dalam prestasi misalnya, sekolah harus berjuang 

agar para siswa berprestasi namun kadang fasilitas di sekolah kurang 

mewadahi. Banyak guru yang harus lembur di sekolah guna 

menyelesaikan tugas-tugasnya. 

 Sumber daya guru, belum semua guru memiliki hasrat untuk berubah 

padahal kemampuan guru harus sangat ditingkatkan dalam rangka 

RSBI. Dibutuhkan teladan agar guru-guru memiliki pimpinan yang juga 

bias member contoh/teladan. 

 Dukungan dari pemerintah daerah masih kurang, dalam hal ini dinas 

pendidikan dan olah raga masih sebatas memberikan dukungan moril. 

4. Apakah visi sekolah perlu dievaluasi? 

 Sekolah telah membuat program setiap lima tahun, visi akan selalu 

dievaluasi. Peluang untuk mengubah visi sangat besar karena harus 

disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun pada saat ini visi sekolah 
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dirasakan sebagai visi yang sudah ideal memenuhi syarat menuju 

sekolah yang lebih baik. 

***** 
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JAWABAN RESPONDEN KE-12 

1. Siapa sajakah yang menjadi pengurus komite SMAN 1 saat ini?  

 Komposisi pengurus komite sekolah yaitu : jumlah 10 orang disepakati 

sisa pengurus lama tiga  orang ditambah  empat orang pengurus baru serta 

dari unsur intern sekolah 3 orang. 

Pengurus Komite SMA 1 Wonosobo 

MASA BAKTI 2008 – 2011 

Ketua                 : H. Muhyidin Sf,B.A Tokoh Agama 

Wakil Ketua      : Sudarman Praktisi Pendd/Wrtwn 

Sekretaris          : Yasip Khasani, S.Ip Alumni 

Bendahara : Indah Nurhayati, S.Pd Guru 

Anggota : Alimin,S.H Praktisi Hukum 

Anggota : Drs. H. Anwar Sumbana  Tokoh Masyarakat 

Anggota : Heri Pujianto,S.Pd,M.Si Guru 

Anggota : Dra. Teguh Hartati Orang Tua Siswa 

Anggota : Sindu Aji Pengusaha 

Anggota  : Ketua OSIS  Siswa 

 

2. Bagaimana keterlibatan komite terhadap perumusan visi sekolah? 

 Kepala sekolah mengundang komite sekolah dan sebagian besar 

anggota komite datang, kepala sekolah mengungkapakan hal-hal 

mengenai persiapan  RSBI . Selain itu juga membahas yang 

berhubungan dengan pengajuan pendanaan/pembiayaan. 

 Komite memberi masukan mengenai rumusan visi. Di dalam visi 

yang setelah disepakai bersama, kata beriman sebelumnya adalah 
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bertaqwa. Kata bertaqwa ukuran pencapaiannya tidak begitu jelas 

sedangkan beriman karena berhubungan dengan sikap atau perilaku 

yang baik, pencapaiannya lebih terukur. 

 Komite menanyakan sejauh mana output anak-anak didik setelah 

menjadi RSBI. 

 Persiapan tempat dan fasilitas, moving kelas sudah berapa mata 

pelajaran. Sumber daya guru harus sungguh-sungguh disiapkan.  

3. Mengenai evaluasi visi, sejauh mana keterlibatan komite sekolah? 

 Sebenarnya komite juga mempunyai tanggung  jawab untuk  

mengevaluasi visi karena mulai perumusan hingga pelaksanaan 

komite dilibatkan. Namun selama ini fungsi itu belum berjalan 

dengan sebagaimana mestinya. Pertama karena visi yang masih 

relatif baru dan kepengurusan komite masih berjalan selama satu 

tahun. 

 Sebagai pengurus yang baru, wajar kalau program tersebut masih 

dalam tahap perencanaan. 

4. Bagaimana Bapak memandang kepemimpinan kepala sekolah  dari  

periode sebelumnya hingga saat ini? 

Tiap-tiap  kepala sekolah ternyata mempunya trik yang berbeda. 

 Bapak Kadis Sardjono : beliau adalah tipe kepala sekolah yang 

masih dipengaruhi produk orde baru. Setiap saat harus minta 

petunjuk dari dinas sehingga sekolah tidak berani melangkah, tidak 
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berani mengambil keputusan apa pun  sehingga lama sekali tidak 

ada perubahan- perubahan yang terjadi di SMAN 1.  

 Bapak Agus Haryanto : bagus sekali dalam mengatasi persoalan. 

Mulai kepemimpinan Pak Agus disiplin sekolah sudah muncul, 

pagi hari guru–guru sudah berdiri di halaman depan sekolah untuk 

menyalami siswa-siswa yang datang sehingga hal ini dapat 

mengatasi masalah keterlambatan murid. Mengatasi persoalan 

sampai tuntas dan mencari solusi agar tidak terulang kembali. 

Contohnya murid yang mencoret-coret meja dengan tip-ex.  

Perubahan sudah mulai terasa di SMAN 1. 

 Bapak Danang Kusumanto : orangnya getol, ngotot, bersemangat, 

ngoyo. Kalau punya rencana pasti harus berhasil. Sebagai pimpinan 

sikap ini sangat mendukung untuk suatu perubahan. Bekerja keras 

untuk sekolah, pernah menyetir sendiri  Wonosobo–Jakarta pergi 

pulang untuk  mendapatkan bantuan dana. Ketika melengkapi 

fasilitas perpustakaan berupa media pembelajaran, beliau beserta 

beberapa guru mencari batu-batuan dari Karang Sambung yang 

diletakkan di halaman perpustakaan sebagai bahan  pembelajaran. 

Mencarikan dana untuk pembangunan masjid di sekolah. Aktif 

mencari informasi demi kemajuan SMAN 1. Komite sekolah selalu 

dilibatkan dalam tahap awal perencanaan program sekolah. 
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5. Apa yang diharapkan komite terhadap SMAN 1? 

 Sekolah harus semakin menampakkan kemajuan bagi 

perkembangan SMAN 1 

 Tidak hanya mendidik anak secara akademik saja namun mendidik 

moral dan budi pekerti. Selama ini memang jarang terdengar siswa 

–siwi SMAN 1 bertindak nakal atau melakukan tindakan tidak 

terpuji. Setiap kali pengumuman kelulusan saya berpesan agar 

baju-baju anak kelas XII disumbangkan kepada adik kelas dan 

pengumuman kelulusan diambil oleh orang tua untuk menghindari 

aksi corat-coret dan sekolah menjadi relatif lebih aman dari 

tindakan histeria murid-murid yang meluapkan kegembiraan karena 

lulus sekolah. 

 Guru –guru meningkatkan kemampuannya dalam rangka RSBI 

6. Bagaimana komite melaksanakan fungi sebagai jembatan antara 

sekolah dan orang tua murid? 

 Komite bertugas untuk meluruskan dan memperjelas segala 

perencanaan sekolah kepada para wali murid agar semua rencana 

yang telah disusun sekolah dapat berjalan dengan baik. Komite 

juga mewakili aspirasi para wali murid sehingga wali murid tidak 

merasa terbebani apabila sekolah meminta bantuan soal pendanaan.  

 Kadang komite sekolah dianggap mengikuti saja kemauan sekolah 

tanpa memperhatikan kepentingan para wali murid. Komite sekolah 

berusaha untuk membantu baik pihak sekolah maupun para wali 
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murid agar timbul kerja sama yang baik demi semata-mata 

kemajuan anak didik. 

7. Bagaimana cara komite sekolah memberdayakan para wali murid 

untuk lebih peduli tehadap sekolah? 

 Melibatkan/menyalurkan wali murid yang memiliki keterampilan 

tertentu ketika sekolah membutuhkan tenaga terampil untuk 

menangani pembangunan di sekolah. Misalnya ketika sekolah 

memasang jaringan komputer, komite menawarkan kepada sekolah, 

wali murid yang ahli di bidang instalasi listrik. 

 Komite memberi dorongan atau masukan yang nonakademik. 

Ketika upacara bendera menjelang Ujian Nasional, komite diberi 

kesempatan untuk berbicara di depan murid-murid guna memberi 

dorongan moril dan melaksanakan  doa bersama  menjelang Ujian 

Nasional yang dipimpin oleh seorang rohaniwan. Tanggung jawab 

keberhasilan dalam Ujian Nasional tidak semata-mata dibebankan 

kepada guru, guru yang telah bekerja keras pontang-panting juga 

harus didukung. Komite sekolah mencoba untuk melibatkan para 

wali murid untuk bersama-sama membekali murid-murid dengan 

kesiapan mental dan mendampingi belajar di rumah. 

 

 

***** 
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LAMPIRAN 6 

Karakter Kepala Sekolah Berdasarkan Wawancara Mendalam terhadap 

Guru dan Karyawan  

Kepala sekolah:  

1. Disiplin waktu dan penyelesaian tugas. 

2. Memberi contoh, menjadi teladan dalam hal kedisiplinan 

3. Memberi pujian secara langsung 

4. Menegur secara langsung 

5. Mampu menciptakan keakraban di antara guru dan karyawan melalui acara 

Outbond, pertemuan rutin keluarga 

6. Setiap saat mengkomunikasikan visi 

7. Membangun kebersamaan agar bisa kompak  

8. Menghargai hasil kerja keras guru 

9. Membakar semangat para bawahan 

10. Orangnya demontratif dalam  hal mengungkapkan sesuatu 

11. Menyatukan persepsi dalam satu ikatan untuk memahami visi sekolah 

12. Bekerja keras mewujudkan  lingkungan sekolah yang aman dan nyaman 

lewat program Safer School. 

13. Murah hati, mau mentraktir 

14. Membangun komitmen bersama  

15. Menanamkan rasa bangga terhadap sekolah agar timbul rasa memiliki 

terhadap sekolah 

16. Memposisikan diri sebagai seorang pemimpin yang bisa diteladani anak 

buah. 

17. Melengkapi fasilitas-fasilitas dan menciptakan suasana yang nyaman  agar 

guru-guru kerasan 

18. Mengaktifkan komite sekolah 

19. Membangun jejaring komunikasi di luar sekolah 

20. Merengkuh para alumni untuk mau terlibat demi kemajuan almamaternya 

21. Memeriksa kelengkapan administrasi mengajar guru-guru 
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22. Jarang mengadakan supervisi secara langsung tetapi meminta masukan 

dari para murid-murid secara langsung. 

23. Memiliki idealisme yang tinggi 

24.  Sangat merawat dan menjaga sekolah, bekerja keras untuk sekolah 

25. Merengkuh semua lapisan baik kepada guru maupun karyawan baik 

pegawai tetap maupun tenaga honorer 

26. Orangnya bersemangat 

27. Rajin berkoordinasi 

28. Mau mendengarkan keluhan-keluhan anak buah 

29. Mengkondisikan warga sekolah peduli dengan sekolah 

30. Selalu mengevaluasi setiap kegiatan 

31. Berusaha mengenal lebih dekat masing-masing personil sekolah 

32. Memantau perkembangan  informasi 

33. Mampu menggalang dana 

34. Membentuk tim kerja 

35.  Sering berada di tengah anak buah 

36. Menuntut kecepatan dan ketepatan kerja 

37. Menuntut pelayanan yang optimal  bagi yang membutuhkan SMA 1 

38. Rutin memeriksa kelengkapan administrasi 

39. Keinginan untuk memajukan sekolah sangat tinggi 

40. Menuntut guru-guru untuk memberikan informasi terbaru kepada para 

siswa 

41. Menjemput bola untuk mengantisipasi perubahan 

42. Supel 
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LAMPIRAN 7 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA : 

Pertanyaan Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah 

Penentu arah : 

1. Langkah – langkah strategis apakah yang dilakukan kepala sekolah untuk 

mencapai visi sekolah ? 

2. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memberdayakan personel 

sekolah dalam  rangka merealisasikan seluruh rencana untuk menggapai 

visi sekolah ? 

3. Apakah kepala sekolah mampu memberi penjelasan  kepada personel 

sekolah,cara-cara atau upaya yang mesti dilakukan untuk menggapai visi ? 

4. Apakah  kepala sekolah  mampu menganalisis faktor-faktor  kekuatan, 

kelemahan,peluang dan ancaman yang dihadapi sekolah ? 

Agen Perubahan : 

1. Perubahan – perubahan apa yang dilakukan kepala sekolah untuk menuju 

sekolah ke arah yang lebih baik? 

2. Apa yang dilakukan kepala sekolah agar membuat para personel sekolah 

berkomitmen tinggi terhadap tujuan masa depan sekolah? 

3. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk merangsang perubahan di 

lingkungan internal sekolah ? 

4. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk mengantisipasi berbagai 

perkembangan di dunia luar / tuntutan zaman ?  
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Komunikator : 

1. Bagaimanakah cara kepala sekolah mengkomunikasikan  dan meyakinkan 

visi  sekolah kepada seluruh personel sekolah ? 

2. Bagaimanakah kepala sekolah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak 

yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah? 

3.  Bagaimnakah cara kepala sekolah menyampaikan tentang inovasi dan 

kebijakan baru dalam pendidikan kepada personel sekolah ? Misalnya 

tentang life skill,peningkatan mutu sekolah dan lain-lain ? 

4. Apa yang dilakukan kepala sekolah agar sekolah semakin dikenal 

masyarakat luas? 

 

Pelatih : 

1. Bagaimana cara kepala sekolah menghargai prestasi  dan memberi 

semangat kepada para personel sekolah ? 

2. Apa  saja yang dilakukan kepala sekolah untuk mengembangkan 

kemampuan para personel sekolah? 

3. Apakah  kepala sekolah merencanakan kebutuhan para personel sekolah  

berdasarkan rencana pengembangan sekolah? 

4. Apakah kepala sekolah mampu menggunakan teknik-teknik supervisi yang 

tepat bagi masing-masing personel  sekolah? 

 

 

********** 
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LAMPIRAN 8 

Pertanyaan Untuk Rumusan Dan Implementasi Visi 
( Bagi yang terlibat dalam perumusan visi sekolah) 

 

 
A. Pertanyaan untuk  rumusan visi : 

1. Apakah rumusan visi  inspiratif, mudah diingat, ambisius dan memberi 

tantangan? 

2. Apakah visi secara jelas mengarah sekolah kepada masa depan yang lebih 

baik? 

3. Apakah rumusan visi mampu memberikan semangat hidup bagi personel 

sekolah? 

4. Apakah aspirasi Bapak/Ibu tertampung dalam visi tersebut? 

 

B. Pertanyaan untuk implementasi visi : 

1. Apa yang dilakukan Bapak /Ibu untuk mengimplementasikan visi kepada 

seluruh personel sekolah ? (kegiatan untuk menegaskan bahwa rumusan 

visi adalah milik bersama sehingga hakikat rumusan visi harus terintegrasi 

dalam kegiatan-kegiatan strategis sekolah) 

2. Kegiatan atau program kerja apa sajakah yang sudah dilaksanakan dalam 

rangka perwujudan visi ? 

3. Apakah Bapak/Ibu menemukan kendala untuk mengimplementasikan visi 

kepada seluruh personel sekolah? Sebutkan kendala-kendala tersebut! 
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LAMPIRAN 9 
 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

PROGRAM PASCASARJANA MANAJEMEN  
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Semarang , 50234  Telp. 8316142 – 8441555 (Hunting)  pesawat 201 - 202 

 Fax. 8445265   Http:// www.unika.ac..id     E-Mail : pasca@unika .ac..id    Po.Box 8033/SM            

Badan Hukum   : Yayasan Sandjojo 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

KEPEMIMPINAN VISIONER KEPALA SEKOLAH 

DALAM  MENGIMPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS 

SEKOLAH (MBS) DI SEKOLAH MENENGAH  ATAS  NEGERI 1 

KABUPATEN WONOSOBO 

 

Dengan hormat, 

Di tengah kesibukan rutinitas kerja, izinkanlah saya meminta waktu luang  

Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Pertanyaan yang dibuat 

menyangkut seputar kepemimpinan visioner kepala sekolah. Penelitian ini 

dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas  Kabupaten Wonosobo yaitu di SMAN 1 

Wonosobo. Mohon setiap pertanyaan diisi dengan sejujurnya, mengingat 

penelitian ini bersifat ilmiah. Jawaban dari Bapak/Ibu akan terjaga kerahasiaannya 

dan menjadi tanggung jawab dari peneliti. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu,meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, 

saya sampaikan terima kasih.  

Hormat saya, 

 

Yosephine Maryati 

Peneliti 
 

 

 

 

http://www.unika.ac..id/
mailto:unika@unika%20.net..id
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INFORMASI UMUM RESPONDEN GURU / TENAGA ADMINISTRASI 

Nama : ……………………………………………… 

Umur : ……………………………………………… 

Masa Kerja : ……………………………………………… 

Status Kepegawaian : ……………………………………………… 

Unit Kerja : ……………………………………………… 

Pendidikan Formal Terakhir : ……………………………………………… 

Mata Pelajaran yang diampu : ……………………………………………… 

 

SKALA KEPEMIMPINAN VISIONER KEPALA SEKOLAH 

 

Berilah tanda  sesuai dengan pilihan yang Bapak/Ibu anggap cocok 

Menurut saya : 

1. Kepala sekolah saya memiliki pemahaman yang jelas kemana sekolah akan menuju 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 

2. Kepala sekolah saya bekerja keras untuk membuat personil sekolah berkomitmen 

tinggi pada tujuan masa depan yang telah ditetapkan / diinginkan 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 

3. Kepala sekolah saya mampu menggambarkan sebuah lukisan masa depan untuk 

sekolah dan personil sekolahnya 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 
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4. Kepala sekolah saya bekerja keras untuk membuat personil sekolah bekerja sama 

dalam mencapai hasil yang diinginkan 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

5. Kepala sekolah saya mengkomunikasikan secara jelas dan berulang-ulang sebuah 

gambaran positif tentang masa depan sekolah kepada personil sekolah 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

6. Kepala sekolah saya senantiasa melihat jauh ke depan dan meramalkan apa yang 

kepala sekolah saya harapkan di masa depan 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

7. Kepala sekolah saya menunjukkan pada personil sekolah bagaimana keinginan-

keinginan mereka dapat direalisasikan dengan bekerja melalui sebuah visi bersama 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

8. Kepala sekolah saya sangat tertarik dan antusias tentang kemungkinan-kemungkinan 

di masa depan 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 
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9. Kepala sekolah saya memastikan bahwa aktivitas yang kepala sekolah saya kelola di 

sekolah akan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dengan baik 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

10. Kepala sekolah saya senantiasa mencari tantangan masa depan bagi sekolah 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

11. Kepala sekolah saya berusaha keras untuk memastikan personil sekolah bekerja 

dalam nilai-nilai dan hasil yang telah disetujui bersama 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

12. Kepala sekolah saya senantiasa menginspirasikan personil sekolah dengan ide-ide 

kepala sekolah saya di masa depan 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 

13. Kepala sekolah saya memberikan penghargaan khusus ketika pekerjaan personil 

sekolah konsisten dengan misi yang telah ditetapkan bersama 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 
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14. Kepala sekolah saya, mengajak personil sekolah berdiskusi tentang sebuah masa 

depan seperti apa yang kepala sekolah saya inginkan 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 

15. Apa yang kepala sekolah saya katakan merupakan apa yang kepala sekolah saya 

lakukan 

 Sangat sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Agak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 

 Sesuai dengan diri kepala sekolah saya  Tidak sesuai dengan diri kepala sekolah 

saya 
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LAMPIRAN 10  

EVALUASI RUMUSAN VISI SEKOLAH 

VISI SMA NEGERI 1 WONOSOBO : 

 

 

 

Berilah tanda  sesuai dengan pilihan yang Bapak/Ibu anggap cocok 

NO PERTANYAAN – PERTANYAAN YA RAGU-
RAGU 

TIDAK 

1 Apakah visi sekolah Bapak / Ibu cukup jelas ?    

2 Apakah visi tersebut pernah dikomunikasikan ?    

3 Apakah visi tersebut cukup menarik perhatian 
Bapak / Ibu ? 

   

4 Apakah visi tersebut sesuai dengan harapan 
Bapak /Ibu ? 

   

5 Apakah visi tersebut sederhana dan mudah 
diingat ? 

   

6 Apakah visi tersebut ambisius ?    

7 Apakah visi tersebut memotivasi Bapak / Ibu ? 
 

   

8 Apakah visi tersebut sesuai dengan nilai – nilai 
yang dianut sebagian besar orang ? 

   

9 Apakah visi tersebut menginspirasikan 
antusiasme? 

   

10 Apakah kalau visi tersebut tercapai akan 
memberi rasa bangga ? 

   

11 Apakah visi tersebut mampu memberi makna 
dalam kehidupan Bapak / Ibu sehari – hari? 

   

12 Apakah visi tersebut merefleksikan keunikan ? 
 

   

13 Apakah visi tersebut diyakini dapat dicapai ? 
 

   

14 Apakah visi tersebut membuat Bapak / Ibu 
bersedia berkorban ? 

   

15 Apakah visi tersebut dirumuskan secara positif ? 
 

   

16 Apakah visi tersebut dipelihara dengan baik oleh 
para penggagasnya ? 

   

17 Apakah visi tersebut perlu diubah / diganti ?    

UNGGUL DALAM PRESTASI, BERIMAN  DAN BERBUDI PEKERTI 

LUHUR SERTA BERWAWASAN GLOBAL 
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RUMUSAN VISI SMA 1 WONOSOBO DI TEMBOK HALAMAN DEPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMUSAN VISI DI BANNER RUANG TAMU SEKOLAH 
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RUMUSAN VISI DI BANNER RUANG TAMU SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMUSAN VISI DI BANNER RUANG TAMU SEKOLAH 
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RUMUSAN VISI DI RUANG TAMU KEPALA SEKOLAH  

 

 

 

 

RUMUSAN VISI DI RUANG TAMU SEKOLAH 
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RUMUSAN VISI DI PAPAN PENGUMUMAN PERPUSTAKAAN 

 

 

RUMUSAN VISI  DAN MISI DI BANNER RUANG TAMU  
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KEPALA SEKOLAH Drs. H. DANANG KUSUMANTO, M.Si 
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