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DATA JAWABAN RESPONDEN 

KUESIONER PERSEPSI GURU MARIA REGINA SCHOOL TERHADAP GLOBALISASI PENDIDIKAN 
 

Responden 

Persepsi Guru Terhadap Globalisasi Pendidikan  

1 2 3 4 5 6 7 8 
JML 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

1 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 68 

2 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 83 

3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 76 

4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 5 4 4 86 

5 5 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 76 

6 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

7 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 77 

8 4 5 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 71 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 4 4 5 5 5 4 4 83 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

Per Item 48 48 39 36 32 36 40 38 36 41 38 43 36 39 40 44 42 43 35 34 860 

Mean Per Item 4.4 4.4 3.5 3.3 2.9 3.3 3.6 3.5 3.3 3.7 3.5 3.9 3.3 3.5 3.6 4.0 3.8 3.9 3.2 3.1   

Per Indikator 96 75 146 115 43 75 169 69   

Mean Per Indktr 48 37.5 36.50 38.3 43 37.5 42.25 34.5   
Mean Per Item per 

indktr 4.4 3.4 3.3 3.5 3.9 3.4 3.8 3.1   

Prosentase 11.16 8.72 16.98 13.37 5.0 8.72 19.65 8.02   

Mean Total   78.18 
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DATA JAWABAN RESPONDEN 

KUESIONER PERSEPSI GURU MARIA REGINA SCHOOL TERHADAP GLOBALISASI PENDIDIKAN 
 

Responden 

Persepsi Guru Terhadap Globalisasi Pendidikan  

1 2 3 4 5 6 7 8 
JML 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 85 

2 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 2 4 5 5 5 5 4 4 84 

3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 

4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 77 

5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 82 

6 4 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 3 88 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 98 

8 5 5 5 5 5 2 5 5 2 4 2 5 5 5 5 5 5 4 1 5 93 

9 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 3 4 4 3 0 80 

10 4 4 5 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 83 

11 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 97 

12 4 3 2 5 3 2 4 4 3 4 3 5 3 4 2 4 4 4 3 2 80 

13 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 99 

14 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 86 

15 5 5 0 4 2 4 2 3 4 5 4 5 4 4 2 4 2 4 3 4 85 

16 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 86 

17 1 1 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 74 

18 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 0 3 2 4 4 3 61 

19 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 2 5 5 5 5 3 3 3 78 

20 5 5 5 2 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 87 

Per Item 85 83 80 83 73 71 79 81 75 84 75 92 73 89 76 83 85 85 72 68 1702 

Mean per item 4 4 3.8 4 3.5 3.4 3.8 3.9 3.6 4 3.6 4.4 3.5 4.2 3.6 4 4 4 3.4 3.2   

Per Indikator 168 163 304 234 92 162 329 140   
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Mean Per indikt 87.5 85.5 80 82 96 84.5 86.25 70   

Mean per item Indkt 4.0 3.9 3.6 3.7 4.4 3.9 3.9 3.3   

Prosentase 9.82 9.60 17.96 13.80 5.4 9.48 19.36 8.42   

Mean Total   81.05 
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 DATA JAWABAN RESPONDEN 

KUESIONER PERSEPSI GURU MARIA REGINA SCHOOL TERHADAP SEKOLAH GLOBAL 
 

 

Respon
den 

Persepsi Guru Terhadap Sekolah Global  

1 2 3 4 3 5 6 JM
L B

1 
B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

B
8 

B
9 

B
10 

B
11 

B
12 

B
13 

B
14 

B
15 

B
16 

B
17 

B
18 

B
19 

B
20 

B
21 

B
22 

B
23 

B
24 

B
25 

B
26 

B
27 

B
28 

B
29 

B
30 

1 4 0 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 131 

2 4 3 4 2 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 114 

3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 

4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 126 

5 3 2 5 2 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 

7 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 125 

8 4 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 

10 4 4 4 1 4 5 5 5 5 1 5 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 5 4 5 5 5 108 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 

Per Item 
4
2 

3
3 

4
6 

3
8 

4
4 

4
7 

4
8 

4
8 

4
6 41 45 47 44 44 38 38 38 45 46 45 44 45 43 44 45 46 46 47 45 46 

131
4 

Mean 
per item 

3.
8 

3.
0 

4.
2 

3.
5 

4.
0 

4.
3 

4.
4 

4.
4 

4.
2 

3.
7 

4.
1 

4.
3 

4.
0 

4.
0 

3.
5 

3.
5 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
1 

4.
0 

4.
1 

3.
9 

4.
0 

4.
1 

4.
2 

4.
2 

4.
3 

4.
1 

4.
2   

Per 
Indikator 203 143 132 249 136 221 230   

Mean 
Per Indk 40.6 47.67 44 41.5 45.33 44.2 46   

Mean 
per item 

Indkt 3.69 4.33 4.00 3.77 4.12 4.02 3.48   
Prosenta

se 15.45 10.88 10.05 18.95 10.35 16.82 17.50   
Mean 
Total   

119.
45 
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DATA JAWABAN RESPONDEN 

KUESIONER PERSEPSI GURU DANIEL CREATIVE SCHOOL TERHADAP SEKOLAH GLOBAL 

 

 

Respon
den 

Persepsi Guru Terhadap Sekolah Global  

 
1 2 3 4 3 5 6 

JML 
B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

B
8 

B
9 

B1
0 

B1
1 

B1
2 

B1
3 

B1
4 

B1
5 

B1
6 

B1
7 

B1
8 

B1
9 

B2
0 

B2
1 

B2
2 

B2
3 

B2
4 

B2
5 

B2
6 

B2
7 

B2
8 

B2
9 

B3
0 

1 4 4 4 4 4 2 2 3 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 122 

2 4 2 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 113 

3 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 4 135 

4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 113 

5 4 3 5 2 2 5 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 118 

6 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 123 

7 5 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 105 

8 5 2 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 5 5 4 1 4 4 3 129 

9 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 108 

10 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 3 5 5 3 114 

11 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 129 

12 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 100 
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13 4 2 3 4 4 5 3 5 5 2 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129 

14 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 5 5 3 4 3 4 3 3 108 

15 4 4 5 2 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 130 

16 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122 

17 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 146 

18 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 

19 5 2 5 4 1 5 4 4 3 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 124 

20 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 110 

21 5 3 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 133 

Per 
Item 

8
5 

6
6 

8
8 

6
9 

7
5 

9
5 

8
2 

8
7 

8
2 87 81 83 90 87 78 82 81 92 91 84 86 84 89 89 88 89 79 90 86 78 

252
3 

Mean 
per 

item 
4.
0 

3.
1 

4.
2 

3.
3 

3.
6 

4.
5 

3.
9 

4.
1 

3.
9 

4.
1 

3.
9 

4.
0 

4.
3 

4.
1 

3.
7 

3.
9 

3.
9 4.4 

4.
3 

4.
0 4.1 

4.
0 

4.
2 

4.
2 

4.
2 

4.
2 

3.
8 

4.
3 

4.
1 

3.
7   

Per 
Indikat

or 383 264 250 501 267 436 422   

Mean 
Per 

indikt 76.6 88 83.3 83.5 89 87.2 84.4   

Mean 
per 

item 
Indkt 3.6 4.2 4.0 4.0 4.2 4.2 4.0   

Prosen
tase 15.18 10.46 9.91 19.86 10.58 16.73 17.28   

Mean 
Total   

120.
14 
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DATA JAWABAN RESPONDEN 

KUESIONER KOMPETENSI GLOBAL GURU MARIA REGINA SCHOOL 

 

 

Responden 

Kompetensi Global Guru 

1 2 3 4 5 6   
JML C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

1 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 91 

2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 

4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 92 

5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 87 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

7 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 88 

8 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 86 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

10 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 85 

11 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 89 

Per Item 48 47 48 46 49 49 47 47 48 45 49 46 51 50 48 47 43 43 46 46 943 

Mean Per Item 4.4 4.3 4.4 4.2 4.5 4.5 4.3 4.3 4.4 4.1 4.5 4.2 4.6 4.5 4.4 4.3 3.9 3.9 4.2 4.2 

Per Indikator 474 95 101 95 86 92 

Mean Per Indiktr 47.4 47.5 50.5 47.5 46.0 47.0 

Mean per Item Indk 4.3 4.3 4.6 4.3 3.91 4.18 

Prosentase 49.84 9.99 10.62 9.99 9.67 9.88 

Mean Total   86.45 
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DATA JAWABAN RESPONDEN 

KUESIONER KOMPETENSI GLOBAL GURU DANIEL CREATIVE SCHOOL 

 

 

Responden 

Kompetensi Global Guru 

1 2 3 4 5 6 
JML 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

1 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 90 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 81 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 96 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 83 

6 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 90 

7 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 80 

8 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 94 

9 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 

10 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 91 

11 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 92 

12 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 3 4 88 

13 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 88 

14 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 87 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 94 

16 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 85 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 96 

18 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 86 

19 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 94 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 92 

21 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 90 
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Per Item 90 93 91 92 98 98 99 99 94 98 97 94 95 94 92 95 81 82 82 85 1849 

Mean per item 4.3 4.4 4.3 4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.5 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 3.9 3.9 3.9 4.0 

  

Per Indikator 952 191 189 187 163 167 

Mean per indktr 95.2 95.5 93 93.5 81.5 83.5 

Mean per item indktr 4.5 4.5 4.5 4.5 3.88 3.98 

Prosentase 50.83 10.20 10.09 9.98 8.70 8.92 

Mean Total   88.05 
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GET 

  FILE='D:\Pascasarjana\Tesis\Tesis READY\Proposal Tesis 

REVISI pasca uji\Validitas Kuesioner.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

A15 A16 A17 A18 A19 A20 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 

B28 B29 B30 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C16 C17 

C18 C19 C20 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 
 

Warnings 

The determinant of the covariance matrix is zero or approximately zero. Statistics based 

on its inverse matrix cannot be computed and they are displayed as system missing 

values. 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedur 

 

 

 

     Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.926 70 
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Item Statistics 

 

 
Mean 

Std. 

Deviation N 

A1 4.3750 .50000 30 

A2 4.3125 .60208 30 

A3 3.8750 1.36015 30 

A4 4.2500 .57735 30 

A5 3.8125 .83417 30 

A6 3.6875 1.01448 30 

A7 4.0625 .85391 30 

A8 3.9375 .68007 30 

A9 3.6875 .94648 30 

A10 4.3125 .70415 30 

A11 3.7500 1.00000 30 

A12 4.7500 .44721 30 

A13 3.7500 .93095 30 

A14 4.3750 .50000 30 

A15 4.0625 1.06262 30 

A16 4.3125 .60208 30 

A17 4.2500 .85635 30 

A18 4.2500 .57735 30 

A19 3.6250 1.08781 30 

A20 3.4375 1.26326 30 

B1 3.9375 .68007 30 

B2 3.0625 1.06262 30 

B3 4.1250 .80623 30 

B4 3.3125 1.01448 30 

B5 3.5000 1.03280 30 

B6 4.5000 .81650 30 

B7 3.9375 .99791 30 

B8 4.2500 .77460 30 

B9 3.8750 .88506 30 

B10 4.0000 .89443 30 

B11 3.8750 .80623 30 

B12 3.8125 .75000 30 

B13 4.1875 .83417 30 

B14 4.0000 .73030 30 

B15 3.8125 .83417 30 

B16 3.7500 .85635 30 
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B17 3.8125 .75000 30 

B18 4.3750 .50000 30 

B19 4.3125 .60208 30 

B20 4.0000 .73030 30 

B21 4.0000 .73030 30 

B22 3.9375 .85391 30 

B23 4.1875 .65511 30 

B24 4.1875 .75000 30 

B25 4.1875 .75000 30 

B26 4.1250 .95743 30 

B27 3.6875 .94648 30 

B28 4.2500 .57735 30 

B29 4.0000 .73030 30 

B30 3.6250 .88506 30 

C1 4.1875 .40311 30 

C2 4.4375 .51235 30 

C3 4.3750 .50000 30 

C4 4.3750 .50000 30 

C5 4.6250 .61914 30 

C6 4.6250 .50000 30 

C7 4.6250 .50000 30 

C8 4.6250 .50000 30 

C9 4.3750 .50000 30 

C10 4.6250 .50000 30 

C11 4.5625 .62915 30 

C12 4.3750 .61914 30 

C13 4.4375 .62915 30 

C14 4.3750 .80623 30 

C15 4.2500 .68313 30 

C16 4.4375 .72744 30 

C17 4.1250 .71880 30 

C18 4.1875 .75000 30 

C19 4.1250 .80623 30 

C20 4.1875 .65511 30 
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Item-Total Statistics 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlatio

n 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

A1. 283.0625 473.529 .500 . .925 

A2 283.1250 467.183 .658 . .924 

A3 283.5625 464.796 .307 . .926 

A4 283.1875 478.963 .212 . .926 

A5 283.6250 464.117 .552 . .924 

A6 283.7500 469.667 .318 . .925 

A7 283.3750 475.983 .213 . .926 

A8 283.5000 474.267 .335 . .925 

A9 283.7500 471.267 .304 . .925 

A10 283.1250 477.717 .210 . .926 

A11 283.6875 482.229 .033 . .928 

A12 282.6875 483.429 .053 . .926 

A13 283.6875 456.096 .697 . .922 

A14 283.0625 471.796 .581 . .924 

A15 283.3750 461.983 .472 . .924 

A16 283.1250 469.317 .574 . .924 

A17 283.1875 472.563 .305 . .925 

A18 283.1875 474.029 .410 . .925 

A19 283.8125 470.296 .279 . .926 

A20 284.0000 444.133 .731 . .922 

B1 283.5000 466.933 .587 . .924 

B2 284.3750 489.850 -.134 . .929 

B3 283.3125 467.829 .464 . .924 

B4 284.1250 467.983 .357 . .925 

B5 283.9375 494.996 -.248 . .930 

B6 282.9375 477.396 .185 . .926 

B7 283.5000 463.733 .464 . .924 

B8 283.1875 464.029 .600 . .923 

B9 283.5625 455.996 .738 . .922 

B10 283.4375 465.996 .463 . .924 

B11 283.5625 459.196 .718 . .923 

B12 283.6250 470.917 .405 . .925 

B13 283.2500 465.667 .508 . .924 

B14 283.4375 461.863 .709 . .923 

B15 283.6250 464.117 .552 . .924 

B16 283.6875 458.363 .697 . .923 

B17 283.6250 465.717 .568 . .924 
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B18 283.0625 476.596 .358 . .925 

B19 283.1250 477.850 .245 . .926 

B20 283.4375 484.796 -.021 . .927 

B21 283.4375 477.863 .196 . .926 

B22 283.5000 462.267 .590 . .923 

B23 283.2500 472.067 .427 . .925 

B24 283.2500 467.933 .498 . .924 

B25 283.2500 465.400 .578 . .924 

B26 283.3125 503.563 -.461 . .931 

B27 283.7500 485.133 -.033 . .928 

B28 283.1875 472.963 .453 . .925 

B29 283.4375 470.929 .416 . .925 

B30 283.8125 474.963 .231 . .926 

C1 283.2500 474.467 .571 . .925 

C2 283.0000 479.867 .202 . .926 

C3 283.0625 477.396 .321 . .925 

C4 283.0625 484.196 .010 . .927 

C5 282.8125 489.096 -.176 . .928 

C6 282.8125 483.896 .023 . .926 

C7 282.8125 475.229 .421 . .925 

C8 282.8125 472.429 .551 . .924 

C9 283.0625 477.529 .315 . .925 

C10 282.8125 474.029 .477 . .925 

C11 282.8750 473.183 .405 . .925 

C12 283.0625 471.663 .469 . .924 

C13 283.0000 463.200 .778 . .923 

C14 283.0625 460.196 .689 . .923 

C15 283.1875 468.163 .542 . .924 

C16 283.0000 469.867 .452 . .924 

C17 283.3125 461.696 .727 . .923 

C18 283.2500 464.467 .607 . .923 

C19 283.3125 456.096 .811 . .922 

C20 283.2500 466.467 .628 . .924 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

287.4375 484.663 22.01505 70 



 

FORMAT  OBSERVASI INDIKATOR 

SEKOLAH GLOBAL  / BERTARAF INTERNASIONAL 

 

NO INDIKATOR ITEM 
CHECK LIST 

KETERANGAN 
YA TIDAK 

1 

 
Menerapkan sistem kurikulum internasional. 1. Mengombinasikan  kurikulum nasional dengan 

internasional secara terpisah 

 

   

2. Mengintegrasikan kurikulum internasional ke 

dalam kurikulum nasional 

 

   

2 Terbuka, memelihara keberagaman ras, suku 

bangsa, agama, gender (diversity) dan antar 

budaya (intercultural)   
 

1. Menerima pegawai (pendidik dan tenaga 

kependidikan) dan peserta didik dengan beragam  

latar belakang ras, suku bangsa, agama dan 

gender. 

 

   

2. Memberikan pemahaman, mengajarkan tentang 

pentingnya menghargai keberbedaan ras, suku 

bangsa, agama dan gender. 

 

   

3 Menggunakan bahasa asing (proficiency) 

sebagai bahasa pengantar dalam proses 

belajar mengajar 

1. Menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

 

   

2. Menggunakan  Bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar komunikasi sehari-hari di sekolah. 

 

   

4 Memberikan pemahaman, membahas, 

mengajarkan tentang isu-isu penting global 

dalam proses belajar mengajar dengan tujuan 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

hidup sebagai warga global (global 

citizenship) 

1. Pembelajaran tentang demokrasi 

 

   

2. Pembelajaran tentang penegakan HAM 

 

   

3. Pembelajaran tentang diversity dan intercultural. 

 

   

4. Pembelajaran tentang  ecogreen, global warming, 

gerakan reuse, reduce dan recycle. 

 

   

5. Pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

   



 

5 Berbasis Information and Communication 

Technology dengan mengintegrasikan 

teknologi informasi dan komunikasi mutakhir 

dalam manajemen sekolah dan proses belajar 

mengajar 

1. Menggunakan teknologi komputer multimedia 

sebagai media dalam proses belajar mengajar  

 

   

2. Menggunakan teknologi komputer multimedia 

sebagai media penyimpanan dan pengolahan data 

administrasi  

 

   

3. Menggunakan teknologi internet untuk jaringan 

komunikasi dan informasi antar sekolah dengan 

luar 

 

   

4. Menggunakan teknologi intranet untuk jaringan 

komunikasi dan informasi di dalam sekolah 

 

   

6 Mengaplikasikan dan mengembangkan 

konsep-konsep, metode atau pendekatan 

belajar yang sedang berkembang di dunia 

internasional dalam rangka pendidikan global 

1. Mengaplikasikan dan mengembangkan konsep 

edutainment. 

 

   

2. Mengaplikasikan dan mengembangkan 

collaborative learning 

 

   

3. Mengaplikasikan dan mengembangkan project 

based learning. 

 

   

4. Mengaplikasikan dan mengembangkan problem 

based learning 

 

   

7 Mengembangkan program-program hubungan 

atau kerjasama dengan lembaga pendidikan di 

luar negeri 

1. Menjalin sister school 

 

   

2. Menghadirkan native speaker 

 

   

3. Mengadakan collaborative study 

 

   

4. Menyelenggarakan studi banding/ visitasi di 

lembaga pendidikan luar negeri 

 

   

5. Menyelenggarakan dual degree melalui kerjasama 

dengan lembaga pendidikan asing 

 

   



 

 

FORMAT  OBSERVASI  INDIKATOR 

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GLOBAL GURU 

 

NO INDIKATOR ITEM 
CHECK LIST 

KETERANGAN 
YA TIDAK 

1 Melibatkan unsur  pimpinan (yayasan, 

manajer, kepala sekolah) dan guru 

1. Ada komitmen kuat pimpinan (Ketua Yayasan, Manajer 

dan Kepala Sekolah) 

 

   

2. Melibatkan peran pimpinan (Ketua Yayasan, Manajer dan 

Kepala Sekolah) dan guru dalam perumusan strategi 

pengembangan kompetensi global guru. 

 

   

2 Mengacu pada visi dan misi sekolah 

 

1. Menempatkan visi-misi sekolah sebagai sumber, acuan 

atau pedoman dalam perumusan strategi pengembangan 

kompetensi global guru 

 

   

3 Melakukan analisis faktor-faktor yang 

berpengaruh, menggunakan SWOT atau 

analisis lainnya sebagai bahan 

pertimbangan 

1. Melakukan analisis faktor strength (kekuatan), weakness 

(kelemahan),  opportunity (peluang), threat (hambatan) 

sekolah dalam proses awal perumusan strategi 

pengembangan kompetensi global guru 

 

   

2. Menggunakan hasil analisis faktor strength (kekuatan), 

weakness (kelemahan),  opportunity (peluang), threat 

(hambatan) sekolah sepenuhnya sebagai bahan 

pertimbangan dalam perumusan strategi pengembangan 

kompetensi global guru 

 

   

4 Dijabarkan dalam bentuk item-item 

program yang terstruktur dan operasional 

(dapat dilaksanakan). 

 

1. Program pengembangan kompetensi global guru 

dijabarkan secara tertulis dan terstruktur 

 

   

2. Program pengembangan kompetensi global guru 

dijabarkan secara tertulis dan terstruktur 

 

   

5 Jangka pendek, menengah maupun 

jangka panjang 

1. Program jangka pendek 

 

   

2. Program jangka menengah    



 

3. Program jangka panjang 

 

   

4. Program berkesinambungan 

 

   

6 Ada pendanaan yang terprogram, terinci 

dan akuntabel 

1. Ada sumber dana  

 

   

2. Ada perincian penggunaan dana 

 

   

3. Ada pelaporan penggunaan dana 

 

   

4. Ada validasi penggunaan dana 

 

   

7 Ada pendampingan dan pembinaan oleh 

tenaga ahli 

 

1. Pendampingan dan pembinaan pengembangan kompetensi 

global guru dilakukan oleh tenaga ahli terkait 

   

8 Disosialisasikan ke seluruh unsur terkait. 

 

1. Rumusan strategi dan jabaran program disosialisasikan 

kepada pengurus yayasan, segenap manajemen terkait dan 

guru. 

 

   

9 Ada pengawasan, evaluasi dan tindak 

lanjut 

1. Ada pengawasan terhadap implementasi strategi dan 

program pengembangan kompetensi global guru 

 

   

2. Ada evaluasi terhadap implementasi strategi dan program 

pengembangan kompetensi global guru 

 

   

3. Ada tindak lanjut terhadap hasil evaluasi implementasi 

strategi dan program pengembangan kompetensi global 

guru. 

 

   

 

 

 

 

 



FORMAT  OBSERVASI 

STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI GLOBAL GURU 

 

 

Jangka Waktu Rumusan Strategi Rincian Program 

 

 

Jk. Pendek 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jk. Menengah 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jk. Panjang 

 

 

 

 

 

  



1 
 

KISI-KISI PENYUSUNAN INSTRUMEN PENELITIAN 

ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI GLOBAL GURU 

DI DUA SEKOLAH NASIONAL PLUS DI SEMARANG 

 

1. Persepsi guru terhadap globalisasi pendidikan dan  sekolah global 

1.1.  Persepsi guru terhadap globalisasi pendidikan  

No Indikator Item Kuesioner 

No. 

Kues. 

 

1 Pemahaman dan tanggapan guru bahwa 

globalisasi merupakan isu penting 

dalam penddikan. 

 

1. Globalisasi merupakan isu penting dalam dunia pendidikan dewasa 

ini.  

2. Globalisasi berimplikasi pada perlunya penyelenggaraan pendidikan 

global. 

1 
 

2 
 

2 Pemahaman dan tanggapan guru bahwa 

Globalisasi Pendidikan pada dasarnya 

merupakan proses meluasnya unsur dan 

pengaruh pendidikan ke seluruh dunia, 

melampaui batas-batas kebangsaan dan 

kewilayahan negara.  

1. Globalisasi pada dasarnya merupakan proses meluasnya unsur dan 

pengaruh pendidikan ke seluruh dunia. 

2. Globalisasi pendidikan menunjuk pada proses meluasnya pendidikan 

dari lingkup nasional ke dalam lingkup internasional. 

 

 

3 
 

4 

3 Pemahaman dan tanggapan guru bahwa 

Globalisasi Pendidikan secara 

sederhana dan singkat adalah proses 

menuju terwujudnya Pendidikan 

Global, yaitu suatu pendidikan yang 

memberikan pemahaman kepada 

peserta didik akan saling 

1. Globalisasi Pendidikan secara sederhana dan singkat ada-lah proses 

menuju terwujudnya Pendidikan Global. 

2. Pendidikan Global adalah pendidikan yang memungkinkan peserta 

didik sukses dalam kehidupan dunia yang ditandai saling 

ketergantungan, keberagaman budaya dan perubahan cepat. 

3. Pendidikan Global adalah pendidikan yang memberikan pemahaman 

akan budaya, bahasa dan kewilayahan dalam perspektif global. 

5 
 

6 
 

 
7 
 



2 
 

ketergantungan, perubahan dan 

keberagaman budaya, bahasa maupun 

kewilayahan da-lam perspektif global, 

serta akan peran mereka sebagai warga 

ko-munitas global. 

 

4. Pendidikan Global adalah pendidikan yang memberikan pemahaman 

akan peran mereka sebagai warga komunitas global. 

 

8 

4 Pemahaman dan tanggapan guru bahwa 

Globalisasi Pendidikan dapat berupa 

kebebasan belajar jarak jauh, 

pengiriman pelajar ke luar negeri serta 

masuknya lembaga pendidikan atau 

sekolah asing ke dalam suatu negara,  

1. Globalisasi Pendidikan dapat berupa kebebasan belajar jarak jauh. 

2. Globalisasi Pendidikan dapat berupa pengiriman pelajar ke luar 

negeri. 

3. Globalisasi Pendidikan dapat berupa masuknya lembaga pendidikan 

atau sekolah asing ke dalam suatu negara,  

 

9 
10 

 
11 

5 Pemahaman dan tanggapan guru bahwa 

teknologi informasi dan komunikasi 

memiliki peranan penting dalam 

mendorong globalisasi pendidikan. 

1. Globalisasi pendidikan khususnya didorong oleh kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

 

 

12 
 
 
 

6 Pemahaman dan tanggapan guru bahwa 

Globalisasi mendorong terjadinya 

persaingan ketat tenaga kerja, sehingga 

menuntut lembaga pendidikan sebagai 

penghasil tenaga kerja untuk 

meningkatkan kualitas. 

1. Globalisasi pendidikan mendorong terjadinya persaingan ketat dalam 

penyelenggaraaan pendidikan. 

2. Globalisasi menuntut perlunya lembaga pendidikan sebagai penghasil 

tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas. 

 

13 
 
 

14 

7 Pemahaman dan tanggapan guru bahwa 

Globalisasi pendidikan mensyaratkan 

perlunya standarisasi internasional 

dalam pengelo-laan lembaga 

pendidikan (sekolah), menyangkut 

sarana-prasarana, kinerja guru dan 

pimpinan sekolah, kurikulum hingga 

sistem penilaian siswa, untuk 

memastikan kesiapannya dalam 

menghadapi persaingan global. 

1. Globalisasi menuntut perlunya pengelolaan lembaga pendidikan 

dengan kualitas berstandar internasional untuk memastikan 

kesiapannya dalam menghadapi persaingan global. 

2. Standar internasional menyangkut sarana-prasarana lembaga 

pendidikan. 

3. Standar internasional menyangkut kinerja guru dan pimpinan sekolah. 

4. Standar internasional menyangkut sistem kurikulum dan penilaian 

terhadap siswa. 

15 
 
 

16 
 

17 
18 

 



3 
 

8 Pemahaman dan tanggapan guru bahwa 

Globalisasi pendidikan fo-kus pada 

pendekatan interdisi-pliner dalam 

pembelajaran, suatu pembelajaran 

holistik yang mem-bawa berbagai 

disiplin ilmu secara integratif untuk 

mingkatkan pe-mahaman terhadap isu-

isu dalam perspektif internasional 

1. Globalisasi pendidikan fokus pada pendekatan interdisipliner dalam 

pembelajaran. 

2. Pendekatan interdisipliner merupakan suatu pembelajaran holistik 

yang membawa berbagai disiplin ilmu secara integratif untuk 

mingkatkan pe-mahaman terhadap isu-isu dalam perspektif 

internasional. 

19 
 

20 

 

1.2.  Persepsi guru terhadap Sekolah Global. 

No Indikator Item Kuesioner 
No. 

Kues. 

1 Pemahaman dan tanggapan terhadap 

penerapan sistem kurikulum 

internasional dalam pembelajaran di 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

1. Untuk mewujudkan pendidikan global, pengembangan sekolah 

global merupakah langkah yang tepat. 

2. Pengembangan sekolah global mensyaratkan perlunya penerapan 

kurikulum internasional. 

3. Kurikulum internasional tidak hanya menunjuk pada kurikulum 

asing atau kurikulum negara lain yang umumnya digunakan di 

negara-negara di dunia, tetapi juga pada penerapan pendidikan 

global yang memuat pembelajaran tentang isu-isu sentral global 

dengan tujuan mempersiapkan peserta didik sebagai warga 

komunitas global. 

4. Penerapan kurikulum internasional dapat dikombinasikan dengan 

kurikulum nasional, yaitu hanya hanya diterapkan untuk mata 

pelajaran tertentu saja, khususnya IPA,  Matematika dan Bahasa 

Inggris, sedangkan mata pelajaran lain tetap menggunakan 

kurikulum nasional,. 

5. Penerapan kurikulum internasional juga dapat dilakukan dengan 

cara mengintegrasikannya dengan kurikulum nasional pada seluruh 

21 
 

22 
 

23 
 
 
 

 
24 

 
 
 
 

25 
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mata pelajaran. 

2 Pemahaman dan tanggapan terhadap 

keterbukaan atau penerimaan  akan 

keberagaman ras, suku, agama dan 

gender (diversity) dan antar budaya 

(intercultural) 

1. Dalam rangka sekolah global, perlu dikembangkan sikap terbuka 

terhadap keberagaman ras, suku, agama, gender dan budaya. 

2. Keterbukaan terhadap keberagaman dapat diwujudkan dengan 

menerima pegawai (pendidik dan tenaga kependidikan) yang 

berbeda ras, suku, agama, gender dan budaya di sekolah. 

3. Keterbukaan terhadap keberagaman juga dapat diwujudkan dengan 

menerima anak didik (siswa) yang berbeda ras, agama, gender dan 

budaya di sekolah. 

26 
 

27 
 

 
28 

 
 

3 Pemahaman dan tanggapan terhadap 

penggunaan bahasa internasional 

(Bahasa Inggris) sebagai bahasa 

pengantar pembelajaran di sekolah 

 

1. Untuk mendukung pengembangan sekolah global, perlu diterapkan 

Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar wajib di sekolah. 

2. Penerapan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar wajib dapat 

diberlakukan pada saat belajar mengajar, khususnya mata pelajaran 

tertentu yang ditetapkan. 

3. Penerapan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar wajib juga 

dapat diberlakukan dalam keseluruhan komunikasi sehari-hari di 

lingkungan sekolah. 

29 
 

30 
 
 

31 

4 Pemahaman dan tanggapan terhadap 

pembahasan isu-isu global dalam 

pembelajaran di sekolah, dalam rangka 

menyiapkan anak didik sebagai warga 

global (global citizenship). 

1. Isu global demokrasi dan penegakan HAM sangat penting untuk 

dibahas dan diajarkan di sekolah dalam rangka menyiapkan anak 

didik sebagai warga global. 

2. Isu global ecogreen dan global warming, sangat penting untuk 

dibahas dan diajarkan di sekolah dalam rangka menyiapkan anak 

didik sebagai warga global. 

3. Isu global crosscultural atau intercultural sangat penting untuk 

dibahas dan diajarkan di sekolah dalam rangka menyiapkan anak 

didik sebagai warga global. 

4. Isu global demokrasi, penegakan HAM, ecogreen, global warming, 

cross cultural, tersebut perlu dimasukkan ke dalam kurikulum tetap 

dan wajib diajarkan kepada anak didik di sekolah secara kontinyu. 

5. Isu global ecogreen dan global warming tersebut perlu dimasukkan 

ke dalam kurikulum tetap dan wajib diajarkan kepada anak didik di 

32 
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34 
 
 

35 
 

36 
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sekolah secara kontinyu. 

6. Isu global cross cultural atau intercultural tersebut perlu 

dimasukkan ke dalam kurikulum tetap dan wajib diajarkan kepada 

anak didik di sekolah secara kontinyu. 

 
37 

5 Pemahaman dan tanggapan terhadap 

pengintegrasian  teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) mutakhir dalam 

pengelolaan administrasi dan 

pembelajaran di sekolah 

1. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam 

pengelolaan sistem administrasi di sekolah sangat penting untuk 

menunjang globalisasi pendidikan. 

2. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam 

pengelolaan sistem pembelajaran di sekolah sangat penting untuk 

menunjang globalisasi pendidikan. 

3. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam 

system pengambilan keputusan manajemen di sekolah sangat 

penting untuk menunjang globalisasi pendidikan. 

38 
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40 

6 Pemahaman dan tanggapan terhadap 

aplikasi dan pengembangan konsep-

konsep, model atau pendekatan belajar 

yang sedang dikembangkan di negara-

nagara maju di dunia dalam rangka 

pendidikan global 

1. Dalam rangka pendidikan global, sangat penting bagi sekolah untuk 

mengaplikasikan dan mengembangkan konsep-konsep, model atau 

pendekatan belajar yang sedang dikembangkan di lembaga 

pendidikan negara maju di dunia. 

2. Model pembelajaran collaborative study perlu dikembangkan di 

sekolah. 

3. Model pembelajaran project based learning perlu dikembangkan di 

sekolah. 

4. Model pembelajaran problem based learning perlu dikembangkan 

di sekolah. 

5. Konsep edutainment juga sangat penting untuk dikembangakan di 

sekolah. 

41 
 

 
 

42 
 

43 
 

44 
 

45 

7 Pemahaman dan tanggapan terhadap 

pengembangan program-program 

hubungan atau kerjasama dengan 

lembaga pendidikan di luar negeri 

1. Untuk mendukung sekolah global, perlu dikembangkan program-

program hubungan atau kerjasama sekolah dengan lembaga 

pendidikan di luar negeri. 

2. Untuk mendukung pengembangan sekolah global, perlu menjalin 

kerjasama sister school dengan luar negeri. 

3. Untuk mendukung pengembangan sekolah global, perlu 

46 
 
 

47 
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mendatangkan native speaker. 

4. Untuk mendukung pengembangan sekolah global, perlu 

menyelenggarakan collaborative study dengan sekolah di luar 

negeri. 

5. Untuk mendukung pengembangan sekolah global, perlu 

menyelanggarakan program kerjasama dual degree dengan sekolah 

luar megeri. 

 
49 

 
 

50. 

 

2.    Kompetensi Global Guru 

No Indikator Item Kuesioner 
No. 

Kues. 

1 Memiliki Kearifan Global (Global 

Awarness) dan Kearifan Lokal (Lokal 

Awarness), yaitu pemahaman dan 

kepedulian terhadap isu-isu penting 

global, seperti: demokrasi, penegakan 

HAM, diversity, cross cultural, 

ecogreen,  dsb. diimbangi dengan 

pemahaman dan kepedulian terhadap 

local genius dan tradisionalitas 

1. Memelihara kehidupan demokrasi sangat penting, sebab dengan 

demikian hak dan kewajiban sebagai warga negara akan terjamin 

dan pada gilirannya kesejahteraan bangsa akan tercapai. 

2. Memelihara kehidupan demokrasi dapat dilakukan dengan 

melaksankan kewajiban sebagai warga Negara dengan tertib 

disamping menuntut untuk mendapatkan hak-haknya. 

3. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat mendasar, sebab 

dengan demikian harkat dan martabat manusia akan terjaga dan 

pada akhirnya kehidupan yang selaras dan harmoni satu sama lain 

akan terwujud. 

4. Upaya menegakkan HAM dapat dilakukan dengan membantu orang 

lain untuk memperoleh hidup yang layak. 

5. Perbedaan latar belakang ras, suku bangsa, agama maupun gender 

harus tetap dihargai, sebab apapun latar belakangnya, semua 

manusia memiliki derajat, harkat dan martabat yang sama. 

6. Menghargai perbedaan ras, suku bangsa, agama maupun gender 

dapat dilakukan dengan memberi kesempatan orang yang berlatar 

belakang ras, suku bangsa, agama dan gender untuk hidup dan 

1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 

 
5 

 
 

6 
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bekerja bersama dengan nyaman. 

7. Menjaga lingkungan alam bumi yang sehat merupakan kewajiban 

semua lapisan masyarakat dan bangsa, sebab semua lapisan 

masyarakat dan bangsa berkepentingan untuk hidup dengan sehat 

dan aman. 

8. Upaya menjaga lingkungan alam bumi yang sehat dapat dilakukan 

dengan menerapkan prinsip reusing, reducing dan recycling. 
9. Menghargai tradisionalitas dan local genius dalam era global 

dewasa ini tetap penting, sebab tradisionalitas dan local genius 

merupakan identitas dan bagian dari kepribadian masyarakat dan 

bangsa sendiri. 
10. Menghargai tradisionalitas dan local genius dapat dilakukan antara 

lain dengan cinta seni budaya bangsa sendiri dan bangga 

menggunakan produk lokal. 

 
7 
 

 
 

8 
 

9 
 

 
10 

 

2 Memiliki kearifan antar budaya 

(Intercultural Awareness), yaitu sikap 

menerima dan menghargai budaya lain  

1. Toleransi terhadap budaya bangsa lain sangat penting, sebab hanya 

dengan menerima dan menghargai budaya bangsa lain  kita dapat 

hidup bersama berdampingan dengan nyaman di tengah 

keberbedaan. 

2. Toleransi terhadap budaya bangsa lain dapat dilakukan antara lain 

dengan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan 

aktivitas sesuai dengan adat istiadatnya, sementara kita tetap 

melaksanakan adat istiadat kita sendiri. 

11 
 
 

 
12 

 
 
 

3 Memahami dan mampu berbahasa 

asing, khususnya Bahasa Inggris 

sebagai bahasa internasional. 

 

1. Menguasai bahasa asing sangat penting, sebab dengan kemampuan 

berbahasa asing tersebut akan menciptakan kesempatan 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan bangsa lain sehingga kita 

dapat berperan dalam globalisasi. 

2. Penguasaan bahasa asing dapat ditunjukkan terutama dengan 

mampu berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional, baik lisan 

mapun tulisan. 

13 
 
 

 
14 

 

4 Memahami dan mampu menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi 

1. Menguasai teknologi komunikasi dan informasi (TIK) mutakhir 

merupakan suatu keharusan, sebab dengan memahami dan mampu 
15 
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(TIK) mutakhir dalam proses 

pembelajaran. 

 

menggunakan teknologi secara up to date kita akan dapat 

beradaptasi dan berperan dalam persaingan global. 

2. Menguasai teknologi komunikasi dan informasi (TIK) mutakhir 

terutama dapat ditunjukkan dengan mampu mengakses internet, 

mengoperasikan komputer multi media dan gadget. 

 
 

16 
 
 

5 Memahami dan mampu 

mengaplikasikan konsep-konsep terkait 

dengan model-model pembelajaran 

muthakir yang sedang dikembangkan 

di sekolah-sekolah negera maju di 

dunia dalam rangka pendidikan global, 

seperti : e-learning, collaborative 

learning, project based learning dan 

problem based learning (PBL) dan 

sebagainya 

1. Memahami dan dapat mengaplikasikan konsep-konsep terkait 

dengan model-model pembelajaran mutakhir sebagaimana yang 

sedang berkembang di sekolah-sekolah di negara maju sangat 

diperlukan, sebab penguasaan konsep-konsep terkait dengan model-

model belajar mutakhir tersebut memungkinkan kita untuk 

beradaptasi dan berperan dalam pendidikan global. 

2. Penguasaan konsep-konsep terkait dengan model-model 

pembelajaran mutakhir dapat ditunjukkan antara lain dengan dapat 

mengaplikasikan e-learning, collaborative learning, project based 

learning dan problem based learning. 
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6 Memiliki pengalaman dan kemampuan 

berhubungan, berkomunikasi, 

berinteraksi dan bekerjasama dengan 

masyarakat internasional, bangsa atau 

negara lain. 

 

1. Memiliki pengalaman dan kemampuan berhubungan, 

berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat 

internasional, bangsa atau warga negara lain sangat diperlukan, 

sebab dengan pengalaman dan kemampuan tersebut dapat 

mendorong peningkatan kearifan global (Global Awarness) dan 

secara konkrit terlibat dalam globalisasi,  
2. Pengalaman dan kemampuan berhubungan, berkomunikasi, 

berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat internasional 

antara lain dapat ditunjukkan dengan secara langsung melalui 

peristiwa pertemuan face to face baik di dalam maupun di luar 

negeri ataupun tidak langsung melalui media surat-menyurat, 

telepon atau teleconference. 

19 
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3. Strategi Pengembangan Kompetensi Global Guru 

 

No Indikator Item Kuesioner Pokok 

(Interview Awal) 

Item Kuesioner Pengembangan 

(In-Dept Interview) 

1 

Melibatkan unsur  pimpinan 

(yayasan, manajer, kepala 

sekolah) dan guru. 

Apakah dalam proses perumusan strategi , 

melibatkan unsur pimpinan (yayasan, manajer 

dan kepala sekolah) dan guru? 

 

2 
Mengacu pada visi dan misi 

sekolah 

Apakah dalam proses perumusan strategi 

mengacu pada visi dan misi sekolah? 

 

3 

Melakukan analisis faktor-faktor 

yang berpengaruh, menggunakan 

SWOT atau analisis lainnya 

sebagai bahan pertimbangan. 

Apakah sebelum merumuskan strategi, 

dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang 

berpengaruh, melalaui analisis SWOT atau 

analisis lainnya? 

 

4 

Dijabarkan dalam bentuk item-

item program yang terstruktur dan 

operasional (dapat dilaksanakan). 

Apakah strategi dijabarkan dalam item-item 

program yang terstruktur, terinci dan 

operasional? 

 

5 
Jangka pendek, menengah 

maupun jangka panjang 

Apakah rumusan strategi meliputi jangka 

pendek, menengah dan panjang? 

 

6 
Ada pendanaan yang terprogram, 

terinci dan akuntabel 

Apakah ada  pendanaan yang terprogram. terinci 

dan akuntabel? 

 

7 

Ada pendampingan dan 

pembinaan oleh tenaga ahli 

 

Apakah dalam pengembangan kompetensi global 

guru ada pendampingan dan pembinaan tenaga 

ahli terkait? 

 

8 

Disosialisasikan ke seluruh unsur 

terkait. 

Apakah rumusan strategi dan program-program 

di sosialisasikan secara efektif kepada unsur-

unsur terkait? 

 

9 
Ada pengawasan, evaluasi dan 

tindak lanjut 

Apakah ada program pengawasan, evaluasi dan 

tindak lanjut terhadap imlementasi startegi tsb? 
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Kode Kuesioner 

    

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

N a m a    : ………………………………………………………… 

Unit Kerja/ Sekolah  : ………………………………………………………… 

Jabatan Struktural  : ………………………………………………………… 

Status     :   Guru Tetap        Guru Tidak Tetap 

Mata Pelajaran Yang Diampu  : …………………………………………………………  

Pendidikan Terakhir   :  PGSD  Akademi     S1           S2 

Perguruan Tinggi   : ..…………........................................ Lulus Th. ………. 

 

II. PENGALAMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI GLOBAL 

2.1.  Studi non formal/ kursus bahasa asing yang pernah diikuti : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.2.  Seminar/temu ilmiah/ workshop berskala internasional yang pernah diikuti: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.3.  Kerjasama/ kegiatan kunjungan/ studi banding ke luar negeri yang pernah dilakukan: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.4. Komunitas/ networking berskala internasional (langsung maupun online) yang pernah 

diikuti: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

III. KUESIONER 

Petunjuk mengisi kuesioner : 

1. Bacalah setiap pernyataan di lajur kiri pada tabel di bawah ini dengan cermat! 

2. Jawablah dengan membubuhkan tanda cek/ centang (V) pada kolom  jawaban yang tersedia 

di lajur kanan, yang paling sesuai dengan diri Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari! 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral (tidak berpendapat) 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 
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3. Contoh pengisian kuesioner: 

No Pernyataan STS TS N S SS 

A1 Globalisasi merupakan isu penting dalam dunia 

pendidikan dewasa ini. 
   V  

A2 Globalisasi berimplikasi pada perlunya penye-

lenggaraan pendidikan global. 
    V 

A3 Globalisasi pada dasarnya merupakan proses 

meluasnya unsur dan pengaruh pendidikan ke seluruh 

dunia. 

 V    

 

A. Persepsi Guru Terhadap Globalisasi Pendidikan 

No Pernyataan 

 

STS TS N S SS 

A1 Globalisasi merupakan isu penting dalam dunia 

pendidikan dewasa ini. 

 

     

A2 Globalisasi berimplikasi pada perlunya penyelenggaraan 

pendidikan global. 

 

     

A3 Globalisasi pada dasarnya merupakan proses meluasnya 

unsur dan pengaruh pendidikan ke seluruh dunia. 

 

     

A4 Globalisasi pendidikan menunjuk pada proses meluasnya 

pendidik-an dari lingkup nasional ke dalam lingkup 

internasional. 

 

     

A5 Globalisasi Pendidikan secara sederhana dan singkat ada-

lah proses menuju terwujudnya Pendidikan Global. 

 

     

A6 Pendidikan Global adalah pendidikan yang 

memungkinkan peserta didik sukses dalam kehidupan 

dunia yang ditandai saling ketergantungan, keberagaman 

budaya dan perubahan cepat. 

 

     

A7 Pendidikan Global adalah pendidikan yang memberikan 

pemahaman akan budaya, bahasa dan kewilayahan dalam 

perspektif global. 

 

     

A8 Pendidikan Global adalah pendidikan yang memberikan 

pemahaman akan peran mereka sebagai warga komunitas 

global. 

 

     

A9 Globalisasi Pendidikan dapat berupa kebebasan belajar 

jarak jauh. 

 

     

A10 Globalisasi Pendidikan dapat berupa pengiriman pelajar      
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ke luar negeri. 

 

A11 Globalisasi Pendidikan dapat berupa masuknya lembaga 

pendidikan atau sekolah asing ke dalam suatu Negara. 

 

     

A12 Globalisasi pendidikan khususnya didorong oleh 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

     

A13 Globalisasi pendidikan mendorong terjadinya persaingan 

ketat dalam penyelenggaraaan pendidikan. 

 

     

A14 Globalisasi menuntut perlunya lembaga pendidikan 

sebagai penghasil tenaga kerja untuk meningkatkan 

kualitas. 

 

     

A15 Globalisasi menuntut perlunya pengelolaan lembaga 

pendidikan dengan kualitas berstandar internasional untuk 

memastikan kesi-apannya dalam menghadapi persaingan 

global. 

 

     

A16 Kualitas berstandar internasional menyangkut sarana-

prasarana lembaga pendidikan. 

 

     

A17 Kualitas berstandar internasional menyangkut kinerja guru 

dan pimpinan sekolah. 

     

A18 Kualitas berstandar internasional menyangkut sistem 

kurikulum dan penilaian terhadap siswa 

 

     

A19 Globalisasi pendidikan fokus pada pendekatan 

interdisipliner dalam pembelajaran. 

 

     

A20 Pendekatan interdisipliner merupakan suatu pembelajaran 

holistik yang membawa berbagai disiplin ilmu secara 

integratif untuk meningkatkan pe-mahaman terhadap isu-

isu dalam perspektif internasional. 

 

     

 

 

B. Persepsi Guru Terhadap Sekolah Global 

No Pernyataan 

 

STS TS N S SS 

B1 Untuk mewujudkan pendidikan global, pengembangan 

sekolah global merupakah langkah yang tepat. 

 

     

B2 Pengembangan sekolah global mensyaratkan perlunya 

penerapan kurikulum internasional. 
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B3 Kurikulum internasional tidak hanya menunjuk pada 

kurikulum asing atau kurikulum negara lain yang 

umumnya digunakan di negara-negara di dunia, tetapi 

juga pada penerapan pendidikan global yang memuat 

pembelajaran tentang isu-isu sentral global dengan tujuan 

mempersiapkan peserta didik sebagai warga komunitas 

global. 

 

     

B4 Penerapan kurikulum internasional dapat dikombinasikan 

dengan kurikulum nasional, yaitu hanya diterapkan untuk 

mata pelajaran tertentu saja, khususnya IPA, Matematika 

dan Bahasa Inggris, sedangkan mata pelajaran lain tetap 

menggunakan kurikulum  nasional. 
 

     

B5 Penerapan kurikulum internasional juga dapat dilakukan 

dengan cara mengintegrasikannya dengan kurikulum 

nasional pada seluruh mata pelajaran. 

 

     

B6 Dalam rangka sekolah global, perlu dikembangkan sikap 

terbuka terhadap keberagaman ras, suku, agama, gender 

dan budaya 

 

     

B7 Keterbukaan terhadap keberagaman dapat diwujudkan 

dengan menerima pegawai (pendidik dan tenaga 

kependidikan) yang berbeda ras, suku, agama, gender dan 

budaya di sekolah 

 

     

B8 Keterbukaan terhadap keberagaman juga dapat 

diwujudkan dengan menerima anak didik (siswa) yang 

berbeda ras, agama, gender dan budaya di sekolah. 

 

     

B9 Untuk mendukung pengembangan sekolah global, perlu 

diterapkan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar wajib 

di sekolah. 

 

     

B10 Penerapan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar wajib 

dapat diberlakukan pada saat belajar mengajar, khususnya 

mata pelajaran tertentu yang ditetapkan. 

 

     

B11 Penerapan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar wajib 

juga perlu diberlakukan dalam keseluruhan komunikasi 

sehari-hari di lingkungan sekolah. 

 

     

B12 Isu global demokrasi dan penegakan HAM sangat penting 

untuk dibahas dan diajarkan di sekolah dalam rangka 

menyiapkan anak didik sebagai warga global. 

 

     

B13 Isu global ecogreen dan global warming sangat penting 

untuk dibahas dan diajarkan di sekolah dalam rangka 
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menyiapkan anak didik sebagai warga global. 

 

B14 Isu global crosscultural atau intercultural sangat penting 

untuk dibahas dan diajarkan di sekolah dalam rangka 

menyiapkan anak didik sebagai warga global 

 

     

B15 Isu global demokrasi, penegakan HAM, ecogreen, global 

warming, cross cultural perlu dimasukkan ke dalam 

kurikulum tetap dan wajib diajarkan kepada anak didik di 

sekolah secara kontinyu. 

 

     

B16 Isu global ecogreen dan global warming perlu 

dimasukkan ke dalam kurikulum tetap dan wajib diajarkan 

kepada anak didik di sekolah secara kontinyu, 

 

     

B17 Isu global cross cultural atau intercultural tersebut perlu 

dimasukkan ke dalam kurikulum tetap dan wajib diajarkan 

kepada anak didik di sekolah secara kontinyu. 

 

     

B18 Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke 

dalam pengelolaan sistem administrasi di sekolah sangat 

penting untuk menunjang globalisasi pendidikan. 

 

     

B19 Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke 

dalam pengelolaan sistem pembelajaran di sekolah sangat 

penting untuk menunjang globalisasi pendidikan. 

 

     

B20 Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke 

dalam system pengambilan keputusan manajemen di 

sekolah sangat penting untuk menunjang globalisasi 

pendidikan. 

 

     

B21 Dalam rangka pendidikan global, sangat penting bagi 

sekolah untuk mengaplikasikan dan mengembangkan 

konsep-konsep, model atau pendekatan belajar yang 

sedang dikembangkan di lembaga pendi-dikan negara 

maju di dunia. 

 

     

B22 Model pembelajaran collaborative study perlu 

dikembangkan di sekolah. 

 

     

B23 Model pembelajaran project based learning perlu 

dikembangkan di sekolah. 

 

     

B24 Model pembelajaran problem based learning perlu 

dikembangkan di sekolah. 

 

     

B25 Konsep edutainment juga sangat penting untuk 

dikembangakan di sekolah. 
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B26 Untuk mendukung sekolah global, perlu dikembangkan 

program-program hubungan atau kerjasama sekolah 

dengan lembaga pendi-dikan di luar negeri. 

 

     

B27 Untuk mendukung pengembangan sekolah global, perlu 

menjalin kerjasama sister school dengan luar negeri 

. 

     

B28 Untuk mendukung pengembangan sekolah global, perlu 

menda-tangkan native speaker. 

 

     

B29 Untuk mendukung pengembangan sekolah global, perlu 

menye-lenggarakan collaborative study dengan sekolah di 

luar negeri. 

 

     

B30 Untuk mendukung pengembangan sekolah global, perlu 

menye-lenggarakan program kerjasama dual degree 

dengan sekolah luar negeri. 

 

     

 

 

C. Kompetensi Global Guru 

No Pernyataan 

 

STS TS N S SS 

C1 Memelihara kehidupan demokrasi sangat penting, sebab 

dengan demikian hak dan kewajiban sebagai warga negara 

akan terjamin dan pada gilirannya kesejahteraan bangsa 

akan tercapai. 

 

     

C2 Memelihara kehidupan demokrasi dapat dilakukan dengan 

melaksankan kewajiban sebagai warga Negara dengan 

tertib disamping menuntut untuk mendapatkan hak-

haknya. 

 

     

C3 Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat mendasar, 

sebab dengan demikian harkat dan martabat manusia akan 

terjaga dan pada akhirnya kehidupan yang selaras dan 

harmoni satu sama lain akan terwujud. 

 

     

C4 Upaya menegakkan HAM dapat dilakukan dengan 

membantu orang lain untuk memperoleh hidup yang layak 

 

     

C5 Perbedaan latar belakang ras, suku bangsa, agama maupun 

gender harus tetap dihargai, sebab apapun latar 

belakangnya, semua manusia memiliki derajat, harkat dan 

martabat yang sama. 
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C6 Menghargai perbedaan ras, suku bangsa, agama maupun 

gender dapat dilakukan dengan memberi kesempatan 

orang yang berlatar belakang ras, suku bangsa, agama dan 

gender untuk hidup dan bekerja bersama dengan nyaman. 

 

     

C7 Menjaga lingkungan alam bumi yang sehat merupakan 

kewajiban semua lapisan masyarakat dan bangsa, sebab 

semua masyarakat dan bangsa berkepentingan untuk 

hidup dengan sehat dan aman. 

 

     

C8 Upaya menjaga lingkungan alam bumi yang sehat dapat 

dilakukan dengan menerapkan prinsip reusing, reducing 

dan recycling. 

 

     

C9 Menghargai tradisionalitas dan local genius dalam era 

global dewasa ini tetap penting, sebab tradisionalitas dan 

local genius merupakan identitas dan bagian dari 

kepribadian masyarakat dan bangsa sendiri. 

 

     

C10 Menghargai tradisionalitas dan local genius dapat 

dilakukan antara lain dengan turut melestarikan seni 

budaya bangsa sendiri dan bangga menggunakan produk 

lokal. 

 

     

C11 Toleransi terhadap budaya bangsa lain sangat penting, 

sebab hanya dengan menerima dan menghargai budaya 

bangsa lain  kita dapat hidup bersama berdampingan 

dengan nyaman di tengah keberbedaan. 

 

     

C12 Toleransi terhadap budaya bangsa lain dapat dilakukan 

antara lain dengan memberi kesempatan kepada orang lain 

untuk melakukan aktivitas sesuai dengan adat istiadatnya, 

sementara kita tetap melaksanakan adat istiadat kita 

sendiri. 

 

     

C13 Menguasai bahasa asing sangat penting, sebab dengan 

kemampuan berbahasa asing tersebut akan menciptakan 

kesempatan berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

bangsa lain sehingga kita dapat berperan dalam 

globalisasi. 

 

     

C14 Penguasaan bahasa asing dapat ditunjukkan terutama 

dengan mampu berbahasa Inggris sebagai bahasa 

internasional, baik lisan mapun tulisan. 

 

     

C15 Menguasai teknologi komunikasi dan informasi (TIK) 

mutakhir merupakan suatu keharusan, sebab dengan 

memahami dan mampu menggunakan teknologi secara up 

to date kita akan dapat beradaptasi dan berperan dalam 
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persaingan global. 

 

C16 Menguasai teknologi komunikasi dan informasi (TIK) 

mutakhir terutama dapat ditunjukkan dengan mampu 

mengakses internet, mengoperasikan komputer multi 

media dan gadget. 

 

     

C17 Memahami dan dapat mengaplikasikan konsep-konsep 

terkait dengan model-model pembelajaran mutakhir 

sebagaimana yang sedang berkembang di sekolah-sekolah 

di negara maju sangat diperlukan, sebab penguasaan 

konsep-konsep terkait dengan model-model belajar 

mutakhir tersebut memungkinkan kita untuk beradaptasi 

dan berperan dalam pendidikan global. 

 

     

C18 Penguasaan konsep-konsep terkait dengan model-model 

pembelajaran mutakhir dapat ditunjukkan antara lain 

dengan dapat mengaplikasikan e-learning, collaborative 

learning, project based learning dan problem based 

learning. 

 

     

C19 Memiliki pengalaman dan kemampuan berhubungan, 

berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan 

masyarakat internasional, bangsa atau warga negara lain 

sangat diperlukan, sebab dengan pengalaman dan 

kemampuan tersebut dapat mendorong peningkatan 

kearifan global (Global Awarness) dan secara konkrit 

terlibat dalam globalisasi. 

 

     

C20 Pengalaman dan kemampuan berhubungan, 

berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan 

masyarakat internasional antara lain dapat ditunjukkan 

dengan secara langsung melalui peristiwa pertemuan face 

to face baik di dalam maupun di luar negeri ataupun tidak 

langsung melalui media surat-menyurat, telepon atau 

teleconference. 

 

     

  

 

 

  Terima kasih untuk kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari dalam mengisi 

kuesioner di atas. Bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari sungguh sangat berharga bagi 

kelancaran proses penelitian ini. 

 

 

Semarang, Januari 2013 

 

Peneliti. 
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Semarang,  Pebruari 2013 

Hal : Pengisian Kuesioner 

Lamp. : 1 bendel kuesioner 

 

Kepada: 

Yth. Bapak/ Ibu Guru Maria Regina dan Daniel Creative School 

Di tempat. 

 

 

Dengan hormat, 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

 N a m a   : BUDI PRIYANTORO, Drs. 

 N I M   : 10.90.0017 

 Universitas  : UNIKA Soegijapranata Semarang 

 Program Studi  : Magister Sains (M.Si) Manajemen  

Bidang Konsentrasi : Manajemen SDM 

 

Bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul “ Strategi 

Pengembangan Kompetensi Global Guru : Studi Kasus di Maria Regina dan Daniel 

Creative School Semarang”.  

 

Sehubungan dengan itu saya mohon perkenan dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat 

meluangkan waktu, mengisi kuesioner tentang Persepsi Guru Terhadap Globalisasi Pendidikan 

dan Sekolah Global, serta Kompetensi Global Guru. 

 

Hasil kuesioner ini semata-mata untuk kepentingan penelitian ilmiah, sama sekali tidak 

berhubungan dengan status akreditasi dan tidak berdampak pada konduite Bapak dan Ibu di 

sekolah. 

 

Seluruh informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum sebagai suatu ringkasan dari hasil 

analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan, dan diharapkan memberikan manfaat sebagai 

masukan bagi semua pihak terkait, utamanya bagi lembaga sekolah tempat Bapak/ Ibu bekerja.  

 

Sesuai dengan kode etik penelitian, maka identitas Bapak dan Ibu sebagai responden akan dijaga 

kerahasiaannya. 

 

Demikian permohonan ini, atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner saya 

sampaikan terimakasih. Bantuan Bapak dan Ibu akan sangat berharga bagi terselesainya 

penelitian ini dengan baik. 

 

 

        Hormat Saya,  

 

 

                   Drs. Budi Priyantoro 

 Peneliti 
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WAWANCARA 2 
 
Partisipan  : Rn. 
Jabatan/ Status  : Kepala Sekolah DCS. 
Waktu  : Senin, 10 Juni 2013 
Tempat  : DCS 
 
Keterangan  : 
Wawancara ini direkam menggunakan voice recorder maupun camera, disamping peneliti mencatat setiap 
jawaban terwawancara. 
 
Isi Wawancara : 

DCS merupakan sekolah yang bervisi global dan berorientasi pada standar internasional.  

Tanya :  Apa strategi sekolah dalam kerangka SDM, terutama terkait dengan kompetensi guru untuk mencapai 

visi global dan standar internasional tersebut? Mungkin ada strategi utama dan strategi tambahan? 

Jawab : DCS memang memiliki strategi untuk menyesuaikan dengan misi untuk menjadi sekolah standar 

internasional, terutama ke arah bahasa. Mempunyai native speaker yang khusus untuk mengajar 

bahasa Inggris khusus untuk guru. Karena kompetensi berbeda, di bagi 2 kelas, yaitu tingkat advance 

dan di bawah advance. Juga memperlengkapi dengan sekolah dengan akses computer dan internet 

yang member kesempatan seluas-luasnya bagi guru untuk mengeksplor pelajaran yang diberikan 

kepada murid. Dan menyediakan fasilitas e-Book, jadi guru tidak harus melihat fisik buku di 

perpustakaan, tetapi jika membutuhkan buku fisik di sediakan di perpustakaan, yang dibeli dari luar 

negeri. Bukan terbitan dari Indonesia. 

Tanya : Apakah strategi tersebut dirumuskan dengan jelas, tegas dan dijabarkan dalam program-program 

tertulis?  Seperti: rincian program, biaya, target dsb? 

Jawab : Strategi hanya disusun di yayasan, bahwa tujuan sekolah yaitu lulusan sekolah: Satu, harus 

mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan, khususnya iman Kristen. Karena kesuksesan dari 20 % 

pengetahuan, 80%  ke arah emotional quotient dan spiritual quotient. Dan digariskan oleh yayasan 

bahwa kita harus mempunyai lulusan melek teknologi, kita juga punya kurikulum national berstandar 

internasional, itu dari buku-bukunya, kemudian pemakaian IT. Untuk program-program globalnya di 

tetapkan oleh yayasan, tetapi program rinciannnya pengembangannya oleh sekolah dengan dibantu 

bagian kurikulum. Kami selalu mempunyai native speaker. 

Tanya : Apakah dalam merumuskan strategi tersebut melibatkan berbagai unsur penting seperti : Yayasan, 

Manajemen, Kepala Sekolah dan Staf dan Guru, dan dipublikasikan secara efektif? 

Jawab : Garis besar secara global dari yayasan. Implementasi dibuat oleh kepala sekolah, terutama budget, 

misalnya untuk membeli buku-buku dari luar negeri. Jadi lebih pada budget dan teknis, untuk 

rumusan strategi dari yayasan, kami lebih pada implementasinya. 

 

Hasil survey menunjukkan bahwa guru DCS umumnya memiliki persepsi (pengetahuan, pemahaman, 

penerimaan atau sikap) yang baik terhadap Globalisasi Pendidikan dan Sekolah Global, bahkan secara perseptif 

memiliki Kompetensi Global yang sangat baik. 

Tanya : Apakah hal ini sudah sesuai dengan harapan sekolah terkait dengan daya dukung mereka untuk 

mencapai visi sekolah global dan standar internasional? 

Jawab : Cukup sesuai, tetapi kompetensi setiap guru itu berbeda. Untuk beberapa guru yang butuh untuk 

ditrainingkan, kita berangkatkan ke training. Kita ikut dalam ACSI (Association of Christian School 

Indonesia) yang secara berkala mengadakan training, jadi kita mengirimkan guru ke training tersebut. 
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Tanya : Strategi rekrutmen seperti apa yang diterapkan oleh sekolah terhadap guru untuk mendukung visi 

sekolah global berstandar internasional? 

Jawab : Semua bermula dari rekrutmen. Di rekrutmen, kita sudah mempunyai persyaratan kualifikasi yang 

harus dipenuhi: Satu, harus Kristen sesuai visi. Kedua harus speak English fluently. Ada beberapa 

tahap wawancar dan microteaching, dan harus berkarakter baik, dengan cara tes psikologi. 

Tanya :  Apakah ada tren perguruan tinggi tertentu yang dipercaya atau umum? 

Jawab :  Bukan perguruan tinggi yang kita lihat, tetapi kebanyakan yang kami rekrut dari Sarjana Pendidikan, 

kalau tidak minimal Sarjana Sastra Inggris. Dari Sarjana Pendidikan otomatis mereka sudah memiliki 

ilmu bagaimana mengajar. Sedangkan sastra Inggris, mereka mempunyai kualifikasi yang sejalan 

dengan sekolah kita, karena pengajaran kita lebih banyak menggunakan Bahasa Inggris. 

  Di sini bermacam-macam, ada lulusan UDINUS, banyak dari UKSW, ada juga dari IKIP? UNNES.  

Tanya : Lebih mengutamakan yang mana, bisa bahasa Inggris dulu kemudian diharapkan nanti menguasai 

ilmu yang akan diajarkan , atau ilmu pengetahuan sesuai bidangnya dulu, baru nanti belajar bahasa 

Inggris. 

Jawab : Lebih mengutamakan bisa bahasa Inggris dulu, karena ilmunya pasti mereka sudah punya. Tetapi 

kalau tidak bisa bahasa Inggris trainingnya akan lama, memakan waktu. Yang penting dia S1 dan bisa 

berbahasa Inggris, karena untuk pembelajaran anak dia bisa adjustment dengan cepat. Kalau tidaka 

bisa Bahasa Inggris pasti tidak bisa mengajar. 80% guru di sini Sarjana Pendidikan. 

Tanya : Apa yang telah dilakukan dan akan diupayakan oleh sekolah dalam rangka pengembangan 

Kompetensi Global guru tersebut? 

Jawab : Untuk pengembangan SDM, guru, yang sudah dilakukan, yaitu mengirimkan guru ke training ACSI. 

Satu semester pasti satu kali, jadi satu tahun dua kali, dan itu berbagai training yang berbeda, dan 

guru secara bergantian. Yang akan kita lakukan, kita akan coba ke arah sistem pembelajaran Online. 

Tetapi penerapannya baru untuk level kelas besar saja dulu. Karena kelas kecil pemahamanannya 

belum memungkinkankan. Jadi hanya untuk kelas 5 dan 6. Untuk ini guru harus ditraining dulu. 

Supaya guru bisa mengajar. Jadi nanti konsepnya, anak-anak hanya membawa satu buku satu I pad, 

sebagai bentuk e-Learning. 

 

Dalam implementasi strategi pengembangan Kompetensi Global guru tentu menghadapi berbagai persoalan. 
Tanya : Persoalan-persoalan  apa yang muncul?  Misalnya, menyangkut waktu, tenaga, biaya, teknis dsb. 
Jawab : Yang pertama adalah soal waktu. Karena proses pembelajaran kita sudah panjang. Terutama kelas 3 

dan 4 PBM sampai jam 2.45. Sedangkan guru dari jam 7.30 sampai 3.30, sehingga ketika akan 

memperkaya dengan seperti English Class, beberapa guru berhalangan karena harus mempersiapkan 

materi mengajar untuk disampaikan ke anak besuk. Jadi terkendala  waktu, juga biaya, karena 

berhubungan dengan upaya satu guru satu komputer. Komputer yang ada dipakai untuk proses 

belajar mengajar, sehingga harus menunggu selesai mengajar dulu. Kita berusaha juga menggunakan 

computer di ruang guru, ada tujuh unit, tetapi kita ingin satu guru satu computer. Sehingga tidak 

perlu tunggu menunggu. Sedangkan secara teknis, kami kekurangan ruang, guru makin banyak, ruang 

kurang. 

Tanya : Bagaimana upaya sekolah untuk menghadapi, seperti: menyelesaikan atau meminimalisir persoalan 

tersebut? 

Jawab : Berusaha menyelesaikan yang bisa diselesaikan, tetapi kalau yang tidak bisa langsung, diminimalisir. 

Misalnya, kalau semua buksa internet, pasti akses menjadi lambat, akan memperlambat proses kerja. 

Maka guru kelas 1 dan 2, selesai mengajar akan segera menggunakan internet, setelah itu 

kesempatan untuk guru kelas besar sehingga kerjanya tidak lamban. Seperti bergilir, tetapi tidak ada 

waktu yang pasti. Guru harus pandai-pandai memanfaatkan waktu  jika sedang tidak mengajar, 
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mereka menyelesaikan paper work. Guru disini harus bisa program Corel Draw, karena memberikan 

materi dengan corel agar lebih menarik dan colorful. Jika belum bisa saling mentraining, karena 

langsung praktek maka lebih efektif, progresnya cepat sekali. 

Tanya : Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang dirasakan sekolah dalam implementasi strategi 

pengembangan Kompetensi Global tersebut? 

Jawab : Faktor yang mendukung karena guru-guru kebanyakan masih muda, sehingga kemampuan adaptasi 

dengan teknologi baru dan inovasi lebih cepat, dan mempunyai pikiran yang luas sehingga lebih 

terbuka dengan hal-hal yang baru. Mereka banyak yang fresh graduate, tetapi ada juga yang senior, 

tetapi masih di bawah saya, mereka mengambil S2. Jadi keinginan belajarnya masih besar. 

Tanya : Di satu sisi yang fresh graduate lebih terbuka, tetapi kadang sangat idealis, apakah ada titik temu 

dengan sekolah? 

Jawab : Kita pernah dan nanti aka nada lagi memanggil motivator untuk menyampaikan visi misi sekolah, dan 

membentuk team yang solid. Kita pernah memanggil motivator untuk mentraining semua guru, dan 

akan ada training lagi bulan Juli untuk tahun ajaran depan. 

Tanya : Biasanya yang fresh graduate, karena kurang pengalaman sehingga adapatasi lingkungan dan materi 

perlu waktu,  mereka apakah lebih mendukung atau menghambat? 

Jawab :  Dalam hal pengalaman memang lebih disukai yang sudah mempunyai pengalaman mengajar. Di sini 

yang fresh graduate tidak langsung diterjunkan untuk menjadi wali kelas, tetapi menjadi co-teacher, 

atau partner guru, dicangkokan pada guru yang sudah pengalaman sehingga membuat mereka 

mengikuti irama kerja di DCS, mereka tidak langsung pegang kelas. Mereka tetap mendapat jadwal 

mengajar, tetapi masih ikut wali kelas, seperti asisten. 

Tanya : Faktor yang paling menghambat untuk pengembangan kompetensi guru? 

Jawab : Di DCS, standar gaji sedikit lebih dari yang lain, fasilitas jauh lebih baik. Fasilitas yang dikembalikan 

kepada murid didukung sepenuhnya oleh yayasan sejauh masuk akal. Hambatan yang paling 

dirasakan justeru lingkungan, ancaman banjir. 

Tanya :  Apakah ada mekanisme control yang terintegrasi dan kontinu dalam implementasi strategi tsb, 

seperti:  evaluasi dan follow up? 

Jawab : Evaluasi terhadap guru sudah dilakukan tetapi kea rah kinerja, kalau kompetensi globalnya belum. 

 

Meski memiliki Kompetensi Global yang sangat baik secara persepsif, tetapi dalam survey terdapat temuan-

temuan yang dapat dijadikan sebagai catatan, misalnya: kurangnya pemahaman dan antusiasme guru dalam 

pendekatan interdisipliner dalam proses belajar mengajar, penerapan sistem kurikulum internasional, 

implementasi konsep-konsep atau model pembelajaran mutakhir di dunia pendidikan global.  

Tanya : Bagaiman pendapat anda? Bagaimana sekolah akan meningkatkan aspek-aspek tersebut? 

Jawab : Kalau ditanya, tentu saya ingin ke arah itu, tetapi masih terkendala dengan sumber daya, kita masih 

kurang, karena akan ada kelas selanjutnya sampai mencapai full kelas 1 sampai kelas 6. Selama belum 

tercapai, kami masih lebih ke arah memenuhi kebutuhan guru. Arah pengembangan dan 

pengembangannya itu tetap ada tetapi belum maksimal. Tetapi pasti ke arah itu ketika semua level 

itu terpenuhi pasti kita akan melihat  ke arah bagaimana improve kurikulum dan improve SDM lebih 

lagi. Selama belum mencapai full kita lebih ke arah bagaimana kita memnuhi kebutuhan guru. Kita 

mempunyai team riset and development yang akan mengembangkan kurikulum kita. Selama ini kita 

juga sudah berusaha untuk memberikan ke anak lebih dari yang diberikan di sekolah lain. 

Tanya : Kurangnya pengalaman interaksi langsung dengan foreigners atau native speaker dan kerjasama 

dengan lembaga asing terkait dengan  pengembangan pendidikan dalam kerangka global. Bagaimana 

tanggapan Anda? 
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Jawab : Kita beda dengan sekolah lain, di sekolah lain native itu mengajar guru, di sekolah kami native 

diupayakan sebanyak mungkin menyentuh murid, lebih banyak berinteraksi dengan murid. Supaya 

anak mendengar sendiri bagaimana pronoun dari native itu. Tetapi tetap juga menyentuh guru, 

seperti English class. Karena kita mempunyai 3 sekolah dengan hanya satu native maka memang 

kurang, ke depannya kita perlu 2 native, satu untuk SD satu lagi untuk pre-school, karena SD sudah 

ada 13 kelas.  

Tanya :  Apakah yang dimaksud native speaker itu ekspatriat? 

Jawab :  Ya, seperti itu, tetapi memang syaratnya harus Kristen, agar satu visi. Jika mengajar, memang mereka 

harus satu visi. 

Tanya : Berkaitan dengan native speaker, garis besar dari yayasan menetapkan aturan ketat harus Kristen, 

sementara dalam kerangka globalisasi tidak melihat dari sisi keyakinan atau agama, tetapi melihat 

bahwa semua bisa bekerja bersama, tentu ini hal yang sangat sensitif.  Menurut sekolah apakah ini 

dapat dilakukan sepenuhnya atau akan ada upaya sedikit mereduksi agar dari sisi global tetap bisa, 

tetapi dari sisi keputusan yayasan juga bisa. Ataukah tetap hal ini sudah tidak bisa, karena hal ini 

merupakan kontradiksi? 

Jawab : Itu semua kaitannya adalah ke arah visi-misi. Karena visi-misi adalah dasar ke mana sekolah kita akan 

di bawa. Visi dan misi kami memang adalah sekolah Kristen yang mengutamakan kepribadian, 

kecerdasan dan kreativitas. Kalau kepribadian Kristen ya harus diajar dari guru Kristen, agar bisa 

mengajarkan nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak. Karena keberhasilan anak itu 20 % dari 

pendidikan, sedangkan 80% dari emosional dan spiritual intelligence. Jika seseorang itu pandai tetapi 

tidak punya karakter atau kepribadian yang kuat, maka tidak akan dapat menjadi guru yang baik. Jadi 

itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. ini bagai kita mungkin terlihat sebagai penghambat 

tetapi kita ini akan mempersiapkan siswa yang baik, berkualitas dan berbudi pekerti luhur menurut 

Kristen, jadi imannya juga harus sesuai dengan iman Kristen. 

 

Apa harapan-harapan anda ke depan terkait dengan pengembangan Kompetensi Global guru sehingga semakin 

mendukung pencapaian sekolah bervisi global dan  berstandar internasional ? 

Jawab : Menurut saya guru sudah bagus, tetapi yang membuat tidak jelas arah melangkah justeru dari 

pemerintah. Pemerintah maunya apa, jadi kita tidak bingung. Orang-orang di pemerintah yang 

berkompeten dalam pendidikan di Indonesia harus seorang pendidik, paling tidak harus pernah jadi 

pendidik. Kalau hanya sesorang dari Sarjana Pendidikan tetapi tidak pernah menjadi guru, akan susah 

untuk mengambil keputusan praktis berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di bidang 

pendidikan. Padahal pendidikan mrupakan sesuatu yang mendasar, apalagi ini Sekolah Dasar yang 

menjadi dasar untuk pendidikan selanjutnya. Jadi kebijakan pemerintah harus yang jelas. 

  Kedua, berharap yayasan melihat dan menghargai. Ingin setiap tahun guru ada kenaikan gaji, itu 

harapan semua orang, karena tidak pernah  turun harga, yang ada selalu naik harga. Kalau mereka 

sudah bekerja dengan benar, kami ingin itu dihargai, karena ketika mereka merasa nyaman dan 

dihargai, akan menjadi suatu dorongan kesetiaan mereka. 

Tanya : Apakah Anda merasa gaji di sini sudah baik. 

Jawab : Lumayan, kami lebih baik dari sekolah sekolah lain (menyebut dua sekolah di Semarang). Disini 

regulasi tidak terlalu rumit, dan gajinya baik. 

Tanya : Ada harapan lain?  

Jawab : Kalau ke arah globalisasi, ingin punya Sister School. Supaya guru bisa bergantian dikirim mengajar ke 

luar negeri, karena akan menjadi pengalaman yang berharga. Ketika kembali mereka bisa menularkan 

pengalaman yang ada di sana. Tidak hanya murid yang belajar di sana, tetapi juga guru-gurunya. 
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Semarang, ……………………………………… 

 

Transkrip ini telah sesuai dengan isi wawancara. 

Tertanda, 

Rn. 
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WAWANCARA 3 
 
Partisipan  :  Bp. Snd, Ketua Umum Yayasan DCS 

   Bp. St, Ketua Yayasan DCS 
   Mr. Tn, Direktur Eksekutif  DCS 

Jabatan/ posisi  :  Pengurus Yayasan dan Direktur Eksekutif 
Waktu   :  Senin, 19 Juni 2013 
Tempat   :  DCS 
 
Keterangan  : 
Wawancara ini direkam menggunakan voice recorder maupun camera, disamping peneliti mencatat setiap 
jawaban terwawancara. 
 
Isi Wawancara  : 
DCS merupakan sekolah yang bervisi global dan berorientasi pada standar internasional.  
Tanya :  Apa yang melatar belakangi visi tersebut? Bagaimana konsep tersebut muncul? 
Jawab : Visi ini muncul, waktu itu saya sebagai Ketua Departemen Anak, berpikir bahwa untuk 

menangani anak bukan hanya di sekolah minggu tetapi juga dengan membuk sekolah> Dari 

situ kemudian saya menyusun program membuka sekolah dimulai dari Play Group, kemudian 

TK. Visi global itu muncul berdasar konfirmasi dalam pengertian sebenarnya konsepnya 

sederhana saja, yaitu bagaimana anak-anak itu diajarkan nilai-nilai kekristenan tidak hanya hari 

minggu saja tetapi setiap hari. Visi ini saya sampaikan kepada para penatua, mereka setuju. 

Waktu itu pertama kali di Tanah Mas. Dalam rapat disadari bahwa kalo membuka sekolah 

baru, persaingan yang sulit, sehingga harus ada suatu pembeda dengan yang lain. Berdasar 

pemikiran itu, walauopun kita baru, harus ada pembeda supaya menarik, yaitu membuka 

sekolah Nasional Plus, ini diteguhkan oleh dua orang yang memilki latar belakang global, yaitu: 

Ms An, yg baru pulang dari sekolah di Amerika, memiliki beban untuk mendirikan sekolah. 

Kedua, kita kedatangan misionaris, Ms. Rb, yang bersedia menjadi guru kita. Akhirnya dengan 

adanya kedua orang tersebut, memutuskan untuk membuka sekolah Nasional Plus. Dan 

memang dari awal kami rindu, sekolah ini tidak hanya mendidik secara jasmani, tetapi juga 

karakter, sehingga ketika diskusi tentang visi ini kita putuskan visi simple yang menjadi jantung 

atau hati arah sekolah ini, yaitu : mendidik dan membentuk anak serupa dengan Kristus. 

Sebenarnya, visi global ini lebih merupakan strategi pencapaian tujuan, visi utama sebenarnya 

adalah mendidik murid-murid Kristus. Dan memang awalnya sebenarnya kita hanya akan 

membuka play group dan TK saja, tetapi bebrapa konfirmasi para pendoa, mereka 

mendapatkan pesan Tuhan bahwa sekolah ini tidak hanya akan berhenti di TK saja, tetapi 

mereka mendapatkan penglihatan sebuah sekolah dengan gedung yang besar dan anak-anak 

berseragam abu-abu. Maka rencana kami akan sampai SMA. (Bp. Snd). 

Tanya : Strategi seperti apa yang ditetapkan yayasan dalam kerangka SDM, terutama terkait dengan 

kompetensi guru untuk mencapai visi global dan standar internasional tersebut? Seperti 

misalnya strategi besar dan strategi tambahan? 

Jawab : Memang karena waktu itu sudah memutuskan bervisi global, maka diputuskan berbahasa 

Inggris terutama dalam kebanyakan mata pelajaran. Semula ada pemikiran bilingual, tetapi 

akhirnya diputuskan 80%-20%. Maka dalam rekrutmen di cari guru yang punya kemampuan 

berbahasa Inggris, selain punya kompetensi dalam pengajaran. (Bp. Snd) 

Tanya : Apakah ada kesulitan dalam rekrutmen guru karena harus berbahasa Inggris. 

Jawab : Jauh lebih sulit, cari guru saja sulit, apalagi harus mampu berbahasa Inggris. Tapi dalam 
perkembangannya selama ini masih bisa. Standartnya tidak bisa seideal yang seharusnya. 
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  Selain mampu berbahasa Inggris, juga harus S1 dan mampu mengajar. (Bp. Snd). 
Tanya : Ketika dalam rekrutmen dijumpai guru yang bagus dalam kemampuan penguasaan  pengajaran 

dan keilmuannya tetapi bahasa Inggrisnya kurang, atau sebaliknya kemampuan berbahasa 
Inggris bagus, tetapi penguasaan keilmuan dan mengajarnya kurang, bagaimana solusinya? 

Jawab : Menurut kami lebih penting penguasaan bahasa Inggrisnya dulu, karena kita lebih mudah 
mentraining guru tentang mengajarnya dan bahan-bahannya bisa diberikan, mereka pelajari 
buku-bukunya, mereka sudah paham bahasa Inggrisnya, jadi untuk mengikuti panduannya 
lebih mudah, daripada menguasai pelajarannya tetapi tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi 
kebanyakan rekrutnya lulusan sastra Inggris dulu atau sarjana pengajar bahasa Inggris (SPd). 
Memang kadang-kadang vocabulary-nya berbeda-beda antar pelajaran, misalnya Matematika, 
Fisika dan Ilmu Pengetahuan Alam vocab-nya berbeda-beda. Jadi lebih mudah mereka 
menyampaikan sudah lancar tinggal belajar materinya, daripada merekrut guru yang tidak bisa 
bahasa Inggris. 

  Memang ada kendala dengan regulasi dari pemerintah, saat akreditasi, banyak sarjana sastra 
Bhs Inggrisnya, untuk itu kami masih berusaha utnuk mencari lulusan dengan Bahasa Inggris 
bagus, dan jurusan Pengajar Eksata. Tetapi untuk mata pelajaran sosial studies, masih 
cenderung dari sastra Bahasa Inggris. Kemudian disampaikan kurikulumnya, mereka berlatih 
mengajar sambil diawasi oleh Kepala Sekolah atau guru senior. (Mr. Tn). 

Tanya : Apakah strategi tersebut dirumuskan dengan jelas, tegas dan dijabarkan dalam program-

program tertulis?  Sepert: rincian program, biaya, target dsb? Atau disampaikan saja, atau 

menjadi budaya saja? 

Jawab : Awalnya berbentuk kalimat-kalimat sederhana, lama-lama dari Direktur Eksekutif mulai dibuat 

panduan. (Bp. Snd) 

  Dari kami belum dituliskan tahun ini rencana bulan ini apa, tidak dituliskan dengan jelas 
dengan waktu yang dikhususkan, tetapi sudah ada kerangka  tahun ini mau apa, dan jika ada 
pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di luar, kami sudah memilih mengikuti ini bulan ini. 
Memang ini masih merupakan kelemahan, kami belum dengan jelas menyusun rencana 
sendiri, masih pasif, mengikuti apa yang tersedia di pasar, pelatihan yang tersedia kita ikut, 
bukan kita yang mencari. Tetapi tahun tahun belakangan ini sudah mulai di gerakkan, tahun 
lalu sudah mulai ada pelatihan intern. (Mr. Tn) 

Tanya : Apakah dalam merumuskan strategi tersebut dilakukan lebih dulu kajian yang mendalam 
terhadap aspe-aspek terkait, seperti : SWOT, PESTEL dsb? 

Jawab : Ini yang saya coba dari tahun ke tahun benar-benar dirumuskan. Selama ini memang tidak 

dinyatakan secara tertulis, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kesemapatn yang ada apa, 

tantangan kita apa. Tapi dengan sambil berjalan, kita menyadari kalau ada kesempatan kita 

ikuti karena kita perlu, tetapi tidak secara dirumuskan. Hal ini belum. (Mr. Tn) 

Tanya : Apakah dalam merumuskan strategi tersebut melibatkan berbagai unsur penting seperti : 

Yayasan, Manajemen, Kepala Sekolah dan Staf dan Guru, dan dipublikasikan secara efektif? 

Jawab : Selama ini ada yayasan, manajemen dan kepala sekolah. Akhir-akhir ini ada banyak masukan 

dari guru, tetapi pada tahun-tahun lalu masih top-down, tetapi tetap kita libatkan terutama di 

bagian R & D, bidang ini yang lebih melihat kebutuhan guru, karena merupakan bagian 

pengembangan kurikulum sehingg dapat melihat kebutuhan pengembangan dan pelatihan 

guru. (Mr. Tn). 

 

Hasil survey menunjukkan bahwa guru DCS umumnya memiliki persepsi (pengetahuan, pemahaman, 

penerimaan atau sikap) yang baik terhadap Glonalisasi Pendidikan dan Sekolah Global, bahkan secara 

perseptif memiliki Kompetensi Global yang sangat baik.  

Tanya : Apakah hal ini sudah sesuai dengan harapan yayasan terkait dengan daya dukung mereka 

untuk mencapai visi sekolah global dan standar internasional? 
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Jawab : Kalau yang kami lihat sudah sesuai, tetapi bukan berarti itu bagus, karena kadang harapan kita 

tidak terlalu tinggi. Kalau harapan kita masih rendah dan tercapai, maka hal itu sesuai, tetapi 

masih perlu terus ditingkatkan. ( Mr. Tn) 

  Kita belum punya rumusan yang jelas, di mana memang kita belum punya pengalaman di 

bidang pendidikan yang lama, sehingga untuk nilai dan target yang harus kita capai, 

merupakan visi yang kecil, singkat, terus dikembangkan, melalui proses itu kita menyadari 

masih butuh ini dan itu. Kalau dinilai dari target secara umur, sudah bersyukur dengan target 

yang dicapai itu, tetapi jika dilihat dari sisi kaca mata sekolah yang sudah lama mungkin di rasa 

masih rendah. Tapi bagi kami sudah merupakan hal yang memuaskan meskipun sambil 

berjalannya waktu kita sambil belajar dari sekolah yang ada untuk kita tingkatkan, bagaimana 

meningkatkan guru. Karena kita sebelumnya belum pernah memilki sekolah. (Bp. Snd). 

Tanya : Apakah ada hal-hal lain terkait strategi rekrutmen? 

Jawab :  Masih seperti tadi. Kita saring yang berbahasa Inggris yang bagus, beragama Kristen, kemudian 

kita lihat minatnya mengajarnya apa, berdasar minat tersebut kita arahkan, kemudian 

diberikan orientasi selama beberapa bulan untuk pendampingan mengajar. Selama 3 – 4 

bulan. Setelah itu mereka bergantian mengajar di kelas. (Mr. Tn) 

Tanya : Apa yang sudah dan akan diupayakan oleh yayasan dalam rangka pengembangan Kompetensi 

Global guru tersebut? Program-program yang ada, misalnya? 

Jawab :  Yang sudah dilakukan, HRD kami melihat peluang-peluang pelatihan, apakah ada kurikulum 

atau materi pengajaran baru. Tahun lalu ada Class Assessment And Scoring System dari 

Amerika. Ada proses untuk bagaimana membangun interaksi dengan anak di kelas. Kemudian 

ada Language Modeling, khususnya dalam pengajaran Bahasa Inggris, bagaimana  guru perlu 

menjadi  modelnya dulu. Bagaimana kita bisa mendorong anak berbicara, tidak hanya 

menjawab ya dan tidak, tetapi dikembangkan bagaimana pertanyaan itu menggugah anak 

suoaya mendiskripsikan, atau lebih menjabarkan, open minded. Bagaimana menciptakan 

tanya-jawab yang bagus di kelas. Ini bisa diterapkan di pelajaran lain. (Mr. Tn) 

  Yang akan diupayakan, lebih melengkapi kekurangan kami bahwa strategi belum dirumuskan. 

Saya kira perlu dirumuskan. Supaya kalau ada rekrutmen ada pelatihan baru, mereka dapat 

melihat strategi yang mau dicapai, mereka dapat melihat gambaran bersama dulu, karena 

selama ini belum. (Mr. Tn) 

Tanya : Disaat wawancara guru, tampak bahwa mereka belum benar-benar mendalami visi global yang 

dimaksudkan. Walaupun ada titik temu, tetapi belum bener-benar mendalami.  

Jawab : Saya liat, masa orientasi mereka waktu 3-4  bulan pertama yang kurang detail, kadang-kadang 

mereka fokus pada pengajarannnya dulu, tetapi pendalaman maksud, tujuan sekolah dan visi-

misi ataupaun target-target sekolah mereka belum bisa mendalami. Kadang kita kejar-kejaran, 

harus mengajar di kelas. sehingga langsung fokus mengajar. (Mr. Tn) 

  Juga si guru sendiri, kalau memang tidak dibekali pendididkan sebagai guru (pedagogi), 

sehingga itu yang mungkin harus sambil berjalan dia belajar dari seniornya sebagai guru 

pengawas. Di belakang dia belajar bagaimana menyampaikan materi, bagaimana membuat 

anak itu mau berinteraksi dengan guru, menarik perhatian anak-anak. Memang itu belum 

pernah mereka dapatkan, karena fokus dalam rekrutmen adalah mereka yang bagus dalam 

bahasa Inggrisnya. Sehingga hal ini susah, memang kalau mereka punya bakat untuk mengajar 

atau pernah mengajar dalam sekolah minggu, mereka akan jauh lebih mudah, karena mereka 

sudah terbiasa, tapi kalau hanya pandai dalam bahasa Inggris, maka mereka agak kikuk 

mengajar di kelas. (Bp. Stf) 
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Tanya : Kaitannya dengan unsur pedagoginya, dikembangkan dengan cara bagaimana? Sambil berjalan 

atau ada cara lain? 

Jawab : Sambil jalan. Kalau yang lulusan Bahasa Inggris, biasanya ada praktikum untuk mengajar waktu 

kuliah. Tetapi kalau kita minta untuk mengajar pelajaran eksata, bukan itu yang mereka 

praktekan dalam praktikum, sehingga kadang-kadang kita dikejar target lagi dengan keharusan 

untuk segera mengajar, barangkali kurang panjang waktunya untuk rekrutmen. Seharusnya 

kita fokus untuk melatih dulu. (Mr. Tn) 

Tanya : Keliahatannya ada arah ke kurikulum dari Cambridge, bagaimana ini apakah ada upaya 

mewujudkan? 

Jawab : Dulu kami pernah berpikir, tetapi belum mewujudkan. Kami tidak memakai kurikulum mereka. 

(Mr. Tn) 

  Kalau menggunakan kurikulum Cambridge murni jadi sudah tidak Nasional Plus lagi. Tentang 

biaya dan hal-hal lain harus dipikirkan. Menjadi sekolah yang mahal. Visi kami untuk mendidik 

anak dengan biaya yang murah, tetapi punya nilai yang tinggi. Kecuali jika memang dari awal 

mendirikan international school, tetapi nanti tidak menjangkau semua kalangan. (Bp. Stefan) 

 

Dalam implementasi strategi pengembangan Kompetensi Global guru, tentu yayasan menghadapi 
berbagai persoalan. 
Tanya :  Persoalan-persoalan  apa yang muncul? Apakah waktu, tenaga, biaya, teknis dsb? 
Jawab : Tantang ini, saya rasa belum ada orang yang benar-benar fokus, memikirkan  hal ini. 

Sementara karena bagian financial masih mengurusi soal keuangan, R&D juga masih 

mengurusi kurikulum SD dan Pre School karena kurikulum tiap tahun sering berubah-ubah, 

mereka fokus ke situ sementara pengembangan guru kadang tersisihkan. Jadi pasif, kita 

melihat kurikulum ada baru mengadakan pelatihan, atau menunggu tawaran dari organisasi 

lain. Jadi belum bisa fokus. (Mr. Tn) 

  Faktor utama adalah guru, kami belum bisa mendapatkan guru yang siap, dalam penegrtian 

sudah dibekali dengan kurikulum plus, ditambah lagi harus Kristen. Ini menjadi masalah. Maka 

kami tidak langsung membuat sekolah dari TK sampai SMA, tetapi pelan-pelan walaupun lama, 

mulai dari Play Group, TK, dan sedikit demi sedikit masalah yang kita hadapi tidak langsung 

besar. Kami naik dari tangga ke tangga, bertahap, supaya bisa pada saatnya bisa menghandle 

masalah yang besar. Kami sadar untuk membangun sekolah Nasional Plus tidak semudah 

sekolah biasa. (Bp. Snd). 

  Untuk persoalan yang cukup detail agar bisa lebih membagi tugas, sehingga butuh banyak 

orang yang memang ahli di masing-masing bidang. Mengingat umur sekolah yang masih muda 

dengan kemampuan tebatas, menjadi kesulitan kami. Harapannya dengan berjalannya waktu 

kami bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga masing-masing bagian 

mempunyai ahlinya, sehingga nantinya pasti lebih baik dan lebih fokus di masing-masing 

bagian. Misalnya apakah nantinya kita juga bisa mengikuti berbagai kompetisi olympiade yang 

dididik oleh pengajar khusus. Kami sekarang ini SD saja belum komplit. Kami harapkan 

nantinya tidak hanya sekedar mengikuti kompetisi itu tetapi memang membekali anak-anak 

lebih lagi dengan oaring-orang yang punya kemampuan lebih di suatu bidang. Tetapi orang-

orang itu tentu tetap memilki hati pelayanan. Kaitannya visi dan misi itu harus ada kaitannya 

dengan pelayanan, tidak bisa murni hanya sebagai guru atau staf pekerja. Tanpa orientasi 

pelayanan akan repot. (Bp. Stf) 

Tanya : Bagaimana upaya yayasan untuk menghadapi (menyelesaikan / meminimalisir) persoalan 

tersebut? 
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Jawab : Untuk dapat fokus, harus merekrut bagian yang khusus menangani SDM, untuk R&D yang ada 

belum fokus pada masalah pengembangan SDM, belum ada program yang berkesinambungan. 

(Mr. Tn) 

Tanya : Mengenai belum adanya guru-guru yang benar-benar siap, dalam rekrutmen, lalu ke depan 

upaya seperti apa yang sebaiknya dilakukan? 

Jawab : Dari pimpinan sebenarnya ada kerinduan, apalagi di Semarang belum ada Universitas Kristen 

tetapi kapan bisa terealisasi, ini jadi mimpi kami, karena kami sekarang sudah punya STT. 

Kedepannya ada kerinduan ada pemikiaran untuk membuka sekolah tinggi ilmu keguruan 

kebutuhan yang bisa menjawab kebutuhan kita sendiri. Selain di Semarang kami punya sekolah 

yang kurikulumnya mengadopsi DCS tetapi sedikit dibawah DCS, animo masyarakat juga 

banyak, dengan nama Sekolah Kristen Alpha Omega. Kami ada mimpi untuk membuka sekolah 

tinggi-sekolah tinggi yang diharapkan dapat menjangkau kebutuhan-kebutuhan itu. Untuk 

pelaksanaanya kapan tergantung pada anugerah dan kemurahan Tuhan. (Bp. Snd) 

Tanya : Mengacu pada kesadaran bahwa belum banyak ahli-ahli di bidangnya tersebut, bagaimana 

upaya yayasan ke depan. 

Jawab : Kami akan mencoba di masa akan datang, lulusan-lulusan khususnya dibidang eksata, yang 

secara pribadi mempunya talenta juga dalam bahasa Inggris. Memang kami sudah mencoba 

mencari terus. Mungkin ada yang berlatar belakang bidang pengajaran eksata atau yang 

pengajaran lain, tetapi memiliki kemampuan banyak bahasa. (Bp. Stf) 

Tanya : Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang dirasakan yayasan dalam implementasi 

strategi pengembangan Kompetensi Global tersebut? 

Jawab : Adanya hubungan dengan pengiriman misionaris di gereja kami, seperti Ms Rb, sehingga 

sesuatu yang dulunya tidak pernah kami pikirkan, kemudian menjadi pendukung. Seperti untuk 

native speaker atau hal-hal lain kami bisa terbantu.  Hal yang berhubungan dengan global atau 

internasional kami bisa membutuhkan masukan-masukan mereka. Yang belum kami punyai 

adalah guru-guru yang benar-benar ekspatriat dari luar negeri, seperti Amerika, China dan 

sebagainya, dimana kita dapat belajar dari meraka. (Bp. Stefan) 

  Dukungan paling kuat adalah secara rohani. Tuhan yang sudah mempercayakan visi ini, selama 

kita terus mengandalkan Tuhan, nanti Tuhan yang membuka jalan. Kalau menyadari diri kami 

atau yayasan yang bukan orang-orang pendidikan yang berpengalaman, tetapi keyakinan kita 

pasti akan sukses karena ini dari Tuhan. Tuhan yang memberi kepercayaan, dan kami mau 

belajar untuk setia kepada yang Tuhan percayakan, Tuhan yang menambahkan. Ini paling 

utama. Berbasis kepada gereja justeru member kekuatan. (Bp. Snd) 

Tanya : Faktor yang paling menjadi hambatan? 

Jawab :  Merekrut guru yang mempunyai tujuan yang sama dengan kami, tidak mudah. Kadang ada 

guru yang sudah masuk tetapi bimbang kemudian ingin keluar menjadi PNS, atau yg lain. Jadi 

indoktrinasi dari sekolah yang kurang.(Mr. Tn). 

Tanya : Apakah ada mekanisme kontrol yang terintegrasi dan kontinu dalam implementasi program-

program pengembangan kompetensi global guru tsb, seperti: evaluasi dan follow up? 

Jawab : Selama ini yang terintegrasi belum ada. Kalau evaluasi kinerja guru sudah ada. Bentuknya, 

kepala Sekolah ada form yang diisi untuk menilai guru, kemudian diserahkan ke HRD. Sistem 

PKG seperti dari pemerintah baru kami kembangkan. Tetapi sisi kompetensi globalnya belum 

terwakili.  (Mr Tn) 

 

Meski memiliki Kompetensi Global yang sangat baik secara persepsif, tetapi dalam survey terdapat 

temuan-temuan yang dapat dijadikan sebagai catatan, yaitu : 
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a. Kurangnya pemahaman dan antusiasme guru dalam berberapa hal berikut: 

- Pendekatan interdisipliner dalam proses belajar mengajar. 

- Penerapan sistem kurikulum internasional. 

- Implementasi konsep-konsep atau model pembelajaran mutakhir di dunia pendidikan global. 

b. Kurangnya pengalaman interaksi langsung dengan foreigners atau native speaker dan kerjasama 

dengan lembaga asing terkait dengan  pengembangan pendidikan dalam kerangka global. 

 

Tanya : Bagaiman pendapat anda? Bagaimana yayasan akan meningkatkan aspek-aspek tersebut? 

Jawab : Untuk implementasi konsep-konsep pembelajaran muthakir pendidikan global, belum 

dilakukan. Tetapi untuk interdisipliner, kami sudah mengirim guru-guru untuk pelatihan di 

ACSI. Sedangkan penerapan sistem kurikulum internasional, guru yang menjalani belum 

kelihatan tetapi untuk team research sudah ada tetapi tidak dinyatakan bahwa itu kurikulum 

dari suatu negara, karena guru terimanya sudah dalam bentuk modul. Jadi sudah ada 

kombinasi-kombinasi kurikulum. (Mr. Tn). 

  Intrekasi langsung memang kurang, karena kami punya 3 lokasi sedangkan foreigner-nya hanya 

satu. Tetapi kami sudah berpikir untuk fokus pada staf dan guru. Selama ini native speaker 

mengajar langsung ke siswa. Kami juga sudah menjajagi kerjasama dengan suatu lembaga 

asing untuk mendatangkan foreign teacher sekali datang 2 atau 3, tetapi tidak fokus pada 

mengajar, lebih pada pengembangan guru-guru. (Mr. Tn). 

  Rencananya kalau sudah ada SMP-SMA, kami ingin mengembangkan sister school. Karena 

nanti kalau SMP-SMA kita sudah harus memberi kesempatan anak-anak untuk ke luar negeri, 

kita bisa join misalnya dengan Cambridge. (Bp. Snd). 

Yayasan menerapkan aturan yang ketat berlatar belakang agama/keyakinan terhadap status guru/ 

pengajar yang berpotensi menjadi hambatan dalam pengembangan sekolah global. 

Tanya : Bagaimana konsep dasar aturan tersebut dapat dijelaskan? 

Jawab : Kalau mengingat visi kami, sebenarnya sekolah global adalah strategi, visi kami sendiri adalah 

mendidik untuk serupa Kristus, makanya bagaimanapun kita akan tetap berusaha dalam hal ini 

tidak global, jadi guru Kristen itu tetap sebuah keharusan, kecuali yang memang terpaksa. 

Kemarin ada wacana karena kebutuhan guru bahasa Indonesia dari PGSD bukan Kriten, tetapi 

akhirnya tidak jadi. Dalam hal ini mungkin yang tidak global, karena memang visi kita akan 

mendidik secara Kristen. (Bp. Snd) 

Apa harapan-harapan ke depan terkait dengan pengembangan Kompetensi Global guru sehingga semakin 

mendukung pencapaian sekolah bervisi global dan  berstandar internasional ? 

Saya pribadi, harapannya ada orang-orang lokal yang punya pemikiran global, sehingga tidak perlu 
mendatangkan orang asing, karena berkaitan dengan biaya, waktu dan kesempatan. Ini yang belum ketemu. 
Kalaupun perlu mendatangkan, harapannya guru-guru lokal itu beranggapan dirinya mampu untuk global, 
mereka bisa mengembangkan diri, dan sekolah akan membantu. Cuma kadang-kadang mind set , cara 
berpikirnya global, karena kadang-kadang kalau boleh disebut kelemahan orang-orang lokal beranggapan 
bahwa orang-orang luar itu pasti lebih mampu. Ini yang menjadi paradigma secara umum. (Mr. Tn). 
Kami berharap, kalau Tuhan dipertemukan orang-orang Indonesia yang lokal, Indonesia, yang memiliki 
wawasan yang cukup besar. Seperti di lihat di acara Kick Andi, ada orang-orang yang sekolah di luar negeri, 
sudah mapan, sudah punya pekerjaan tetapi mau kembali ke pelosok, bahkan kalau dilihat secara materi 
mereka tidak dapatkan sesuatu yang besar yang dapat mereka nikmati. Kalau kita kembali ke pelayanan, 
mereka mempunyai hati pelayanan itu bisa, kalau murni hanya bekerja untuk menghasilkan pendapatan 
yang besar itu tidak cocok. Kami berpikir, dalam pendidikan di sekolah ini, kami berharap ada guru-guru  



49 
 

yang berpendidikan tinggi, memiliki kemampuan lebih, rela membagi atau menularkan kepandaian dia 
kepada anak-anak. Itu yang kami harapkan. (Bp. Stf).  
Kami berharap, bermimpi ada sekolah guru yang bisa mendidik guru-guru tentang kompetensi global. (Bp. 
Snd). 
 

 

Semarang, ……………………………………… 

 

Transkrip ini telah sesuai dengan isi wawancara. 

Tertanda, 
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WAWANCARA 4 
 
Partisipan  :   Sm 

    DB 
Jabatan/ Posisi  :   Guru DCS. 
Waktu   :   Senin, 10 Juni 2013 
Tempat   :   DCS 
 
Keterangan  :   
Wawancara ini direkam menggunakan voice recorder maupun camera, disamping peneliti mencatat setiap 

jawaban terwawancara 

Isi Wawancara  : 

DCS merupakan sekolah yang bervisi global dan berorientasi pada standar internasional.  

Tanya : Apakah anda memahami benar-benar hal tersebut? Bagaimana pendapat anda? 

Jawab : Masih ragu-ragu. Sejauh ini, saya lihat buku-bukunya, cara mengajarkan, diutamakan 

memakai bahasa Inggris. Dari soal-soal juga, bukan soal yang ecek-ecek, standarnya sudah 

bervisi global. Cara membuat soal sudah ditata dengan  bagus, dan bukunya juga, disini  

dibuat sendiri, tapi berdasar kurikulum yang ada. (Ms. Db) 

  Setahu saya, DCS adalah sekolah Nasional Plus, jadi kurikulumnya nasional, hanya 

mengajarkannya dalam bahasa Inggris. DCS tidak menutup mata, selalu berusaha untuk 

mencari sesuatu yang benar-benar up to date dengan dunia luar. Kurikulumnya sudah bagus, 

kita bisa mengambil dari nasional dan sesuaikan dengan style kita mengajar di sini. Saya 

sebenarnya belum pernah benar-benar memahami apakah di sini sudah berstandar 

internasional atau tidak, tetapi setahu saya nasional plus. Nasional tapi plus, yang diutamakan 

adalah language art. (Mr. Sm) 

Tanya : Apakah anda merasa tepat bekerja sebagai guru di DCS, sekolah dengan visi global dan 

standar internasional? Mengapa? 

Jawab : Menurut saya tepat. Dengan ingin menambah supaya saya benar-benar manjadi guru 

professional. Kalau misalnya memang di sini standarnya ingin yang nasional plus dan bahasa 

Inggris, ya saya harus dapat menyampaiakn materi dengan bahasa inggris dengan baik dan 

benar. (Mr. Sm). 

  Menurt saya tepat, karena di sini ada banyak hal yang say dapat, hal-hal yang baru, bisa 

menambah pengetahuan saya di sini. (Ms. Db). 

Tanya : Apa harapan, ekspektasi atau obsesi anda dengan bekerja sebagai guru di DCS? 

Jawab : Harapan saya, dalam beberapa tahun ke depan saya akan dapat menjadi guru professional, 

dalam arti saya dapat mengajar dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan memahami 

dan mengajar ke siswa dengan baik. Harapan kepada siswa, siswa dengan sesuatu hal yang 

kami ajarkan mereka dapat menerapkan dalam kehidupan. Dalam hal bahasa Inggris, paling 

tidak mereka dapat memahami, membaca, me-replay ketika orang berkomunikasi dengan 

bahasa Inggris. (Mr. Sm). 

  Saya juga sama. (Ms. Db) 

 

Dalam rangka mencapai visi global dan standar internasional, sekolah tentu memiliki strategi-strategi 

tertentu.  

Tanya : Apakah anda  mengetahui dan memahami strategi-strategi tersebut? 

Jawab : Saya belum begitu paham. Kita punya program English Class untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa Inggris guru-guru, sehingga dalam proses belajar mengajar diharapkan 
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dapat lebih lancer dalam berbahasa Inggris. Untuk multimedia, computer, internet, kita 

semua diprovide semua, jadi tidak masalah kalau ingin mencari bahan, apapun tersedia, 

boleh dipakai, selama itu untuk meningkatkan materi pembelajaran, komputer dan internet 

bisa dipakai. Alat-alat peraga, selama ini kalau sudah pesan bisa disediakan. Sesuai yang 

dibutuhkan. (Mr. Sm). 

  Kalau di sini, ada Engglish class, yang mengajar bukan orang Indonesia, tetapi bener-bener 
dari native-nya langsung. Jadi, bener-bener conversation-nya dengan native speaker langsung. 
(Ms. Db) 

Tanya : Jadi menurut anda, strategi-strategi yang diterapkapkan sekolah sesuai dengan visi global 
yang akan dicapai? 

Jawab :  Saya rasa cukup membantu. (Mr. Sm) 

  Ya, cukup membantu. (Ms. Db) 

Tanya : Apakah sebagai guru anda terlibat dalam penentuan startegi-strategi tersebut, artinya turut 

serta dalam merumuskan atau ambil bagian ketika strategi tersebut dirumuskan? 

Jawab :  Saya rasa kalau kita punya saran, itu dapat dijadikan sebagai masukan. Kalau itu betul baik, 

mungkin itu dapat dijadikan sebagai masukan. (Mr. Sm) 

Tanya :  Tetapi selama ini terlibat langsung? 

Jawab : Secara  langsung tidak. Tidak terlibat langsung, tetapi kalau ada usulan, misalnya bagaimana 

kalau ada library tentang bahasa Inggris untuk guru, itu kemarin diusulkan, kemudian 

sekarang kita punya, jadi kalau guru ingin membaca buku dalam bahasa Inggris, juga ada. (Mr. 

Sm) 

Tanya : Apakah ada evaluasi khusus dan follow up terhadap anda dalam pengembangan kompetensi 

global? 

Jawab :  Kalau di English Class mungkin belum ada evaluasi, tetapi sejauh ini akan diteruskan untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa Inggris. (Mr. Sm) 

 

Hasil survey menunjukkan bahwa guru DCS umumnya memiliki persepsi (pengetahuan, pemahaman, 

penerimaan atau sikap) yang baik terhadap Glonalisasi Pendidikan dan Sekolah Global, bahkan secara 

perseptif memiliki Kompetensi Global yang sangat baik. 

Tanya :  Bagaimana anda berupaya memiliki dan mengembangkan Kompetensi Global Anda sejauh 

ini?  

Jawab : Saya berusaha mengembangkan kompetensi global dengan cara terus belajar. Kalau saya 

mengajar kelas 1, saya pelajari lebih dulu, meminjam buku di perpustakaan, saya pelajari di 

rumah, say abaca, kalu saya belum bisa pronaounnya, saya pelajari, buka kamus. Saya catat, 

Kadang juga mempelajari di internet, saya buka internet. Kalau dibuku belum ada, belum saya 

pahami, saya cari diinternet untuk tambahan. Jadi upaya saya adalah terus belajar untuk 

mengembangkan kompetensi saya secara pribadi. (Ms. Db) 

  Sama pak, saya searching internet dan baca-baca, secara pribadi. . (Mr. Sm) 

Tanya : Jadi hal itu dilakukan di dalam maupun di luar sekolah ya? 

Jawab : Ya  

Tanya :  Kalau pengembangan yang dilakukan oleh sekolah secara kelembagaaan? 

Jawab : Selama ini kalau ada seminar, sekolah memberikan kesempatan untuk dapat mengikuti. Dan 

biasanya, kalau menarik, yang diutus kemudian diminta untuk sharing, membagikan kepada 

guru-guru lain. (Mr. Sm) 

Tanya : Apakah sekolah berperan dalam pengembangan kompetensi global anda? Bagaimana sekolah 

sejauh ini berperan dalam pengembangan kompetensi global anda? 



52 
 

Jawab :  Ya, misalnya ada library untuk guru, di teacher room, kemudian ada komputer dan internet. 

Melalui sarana yang disediakan. (Mr. Sm) 

 

Dalam upaya pengembangan Kompetensi Global anda sebagai guru tentu menghadapi berbagai 

persoalan 

Tanya : Masalah-masalah apa saja yang anda hadapi dalam mengembangkan kompetensi global 

anda? (waktu, tenaga, biaya, teknis dsb). 

Jawab : Kalau waktu, disini pulang setengah empat. Jam setengah dua sudah selesai mengajar, kalau 

ada koreksian banyak, koreksi sampe jam setengah tiga, belum sempat ke library, maka 

pulanganya saya agak molor, untuk membaca-baca buku yang sudah saya ambil dari 

perpustakaan sebelumnya. Jadi kalau waktu, saya tidak merasa kurang, karena pulangnya 

molor. (Ms. Db) 

  Kalau saya ,mengenai waktu. Dalam pengembangan kompetensi, karena mungkin 

kebanyakan waktu untuk mengerjakan materi dan mengajar. Saya sampai jam tiga kurang, 

Jadi saya hanya punya waktu 45 menit sampai jadwal pulang. (Mr. Sm) 

Tanya : Bagaimana anda menyelesaikan atau mereduksi persoalan-persoalan tersebut? 

Jawab : Kalau biaya sudah di-provide oleh sekolah, sehingga kami tidak keluar biaya. Teknis juga tidak 

ada kesulitan. Kalau waktu, saya menentukan prioritas mana dulu yang paling mendesak, 

kalau dibutuhkan besok maka biasanya saya kerjakan dulu. (Mr. Sm) 

  Saya, dengan memanage waktu dengan baik. Misalnya kalau hari ini harus mengoreksi 

koreksian yang harus dibagi besok, maka hari ini diselesaikan dulu. Jadi harus pinter-pinter 

memanage waktu. . (Ms. Db) 

Tanya : Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung? 

Jawab : Ketersediaan sarana, menurut saya sangat mendukung. Yang menghambat, sejauh ini saya 

merasa belum ada. Saya enak-enak saja. (Mr. Simon) 

  Saya juga. (Ms. Debora) 

 

Meski memiliki Kompetensi Global yang sangat baik secara persepsif, tetapi dalam survey terdapat 

temuan-temuan yang dapat dijadikan sebagai catatan, yaitu : Kurangnya pemahaman dan antusiasme 

guru dalam berberapa hal berikut: Pendekatan interdisipliner dalam proses belajar mengajar. Penerapan 

sistem kurikulum internasional. Implementasi konsep-konsep atau model pembelajaran mutakhir di dunia 

pendidikan global. Kurangnya pengalaman interaksi langsung dengan foreigners atau native speaker dan 

kerjasama dengan lembaga asing terkait dengan  pengembangan pendidikan dalam kerangka global. 

Tanya : Bagaimana pendapat anda?  

Jawab : Untuk pendekatan interdisipliner, selama ini saya merasa dalam mata pelajaran IPA, 

matematika dan Bahasa Inggris, masih bisa dihubungkan. Yang susah biasanya bahasa 

Mandarin.  Tetapi kalau dipelajaran sains, ada yang bisa kita connect-kan. Meskipun tidak 

sering. Karena kadang-kadang temanya tidak berhubungan satu dengan yang lain. Kadang-

kadang kami mau menghubungkan ternyata belum diajarkan. Jadi selama ini saya sudah 

menemukan, dimata pelajaran sains dihubungakan dengan mata pelajaran lain, tapi tidak 

sering dilakukan, karena kadang-kadang tergantuk topiknya. (Mr. Simon) 

Tanya : Juga ditemukan adanya respon yang kurang dalam survey tentang kurikulum nasional. 

Jawab : Itu karena kami masih pakai kurikulum nasional. Kami pakai kurikulum nasional plus. Plusnya 

adalah bahasa Inggris. (Ms. Db) 

Tanya : Seandainya benar-benar diterapkan kurikulum nasional, bagaimana? 
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Jawab : Kalau memang betul-betul menerapkan kurikulum internasional, pasti ada standarnya, dan 

harus dipenuhi satu per satu. Kalau kita mengikuti kurikulum nasional, tesnya juga standar 

internasional. Yang saya ketahui kita masih mengikuti tes pemerintah. Jadi kita menyesuaikan 

kompetensi nasional, itu diubah dalam materi dengan bahasa Inggris. Dan kami 

menambahkan materi yang belum diajarkan. Lebih merupakan kombinasi materi. (Mr. Sm) 

Jadi tidak selalu nasional, tetapi juga ambil dari materi internasional. (Ms. Db) 

Tanya : Mengenai implementasi konsep-konsep pembelajaran muthakir yang sedang berkembang, 

misalnya: problem based learning, project based learning. Menurut anda bagaimana? 

Jawab : Saya rasa kalau itu yang menjadi kesusahan kalau metode itu diterapkan, ada yang cocok ada 

yang tidak.  Ada yang bisa mengikuti dan ada yang ada tidak. Ambil contoh auditori, kinestetik 

dan sebagainya kita membutuhkan  guru 3 orang. Kita tidak mungkin pilah mereka kalau satu 

guru yang mengajarkan. Tapi kami berusaha mendekati, misalnya kalau ada anak-anak yang 

kinestetik kita ada visual A, kalau ada anak yang auditori kita sambil jelaskan kita sambil tulis 

dan berusaha mencakup semuanya.  Kalau projek base learning, kami punya projek juga, 

ambil contoh kalau ketika belajar angka romawi, kami beli jam dan mesinnya yang memang 

bisa benar-benar berputar, anak-anak sendiri yangmemasang dan mendesain sendiri. 

Menurut saya itu dapat membantu mereka dalam memahami angka romawi. Setahu saya 

juga, di Sosial Studies, kita belajar koperasi, dan anak-anak berusaha menjual sesuatu yang 

sebenarnya kita berusaha untuk bisa mengajarkan anak-anak sedekat mungkin pada koperasi. 

Kalau projek-projek, kami berusaha mengkaitkan materi yang ada, jadi tidak beitu jauh, cuma 

ada yang bisa mengikuti, ada yang tidak. (Mr. Sm) 

Tanya : Juga kami temukan bahwa interaksi langsung dengan native speaker masih kurang, sehingga 

pengalaman interaksi dengan foreigners kurang. 

Jawab : Ya memang kurang, kalau native hanya satu dan tidak setiap hari di sekolah satu. Kalau native 

banyak, kami bisa termotivasi untuk berbahasa Inggris dengan baik dan benar, dan punya role 

model ketika mereka berbicara. Yang ada selama ini dari Amerika, hanya satu saja, 

sebelumnya ada tetapi kemudian melanjautkan ke tempat lain. Sekarang ada, statusnya tidak 

tahu apakah ekspatriat atau tidak, biasanya kalau yayasan-yayasan Kristen punya misionaris 

yang misinya membantu, berhubungan dengan gereja. (Mr. Sm). 

Tanya :  Secara pribadi apakah anda punya pengalaman interaksi langsung dengan native spaeaker. 

Jawab : Secara pribadi, ya. Banyak, waktu kuliah banyak native. Selama jadi guru, dengan native yang 

ada di sekolah. Tetapi sebenarnya banyak juga, saya punya teman dari luar, walaupun 

statusnya bukan native, tetapi kami berkomunikasi dengan bahasa Inggris. (Mr. Sm) 

Tanya : Kalau interaksi dalam bentuk jaringan? 

Jawab : Tidak, hanya pertemanan saja. (Mr. Sm) 

 

Di DCS, yayasan menerapkan aturan yang ketat berlatar belakang agama/keyakinan terhadap status 

guru/ pengajar yang berpotensi menjadi hambatan dalam pengembangan sekolah global. 

Tanya : Bagaimana pendapat anda? 

Jawab : Kemarin ada guru yang beragama non Kristen melamar di DCS, sudah diberi oleh Ms. Rini 

aturan-aturan yang ada tentang sekolah ini, dia setuju, tetapi sehari kemudian mengundurkan 

diri karena tidak diijinkan oleh orang tuanya. Biasanya malah dari pihak pribadi orang itu 

sendiri yang masih membedakan sendiri ini sekolah Kristen atau non Kristen. Ada peraturan 

yang dibuat oleh Ms El untuk guru yang non Kristen dalam surat perjanjian, sehingga saya 

berkesimpulan bahwa ternyata di sekolah ini juga membuka kesempatan untuk guru yang 

beragama non Kristen dapat mendaftar untuk bekerja di sekolah ini. (Ms. Db) 



54 
 

  Menurut pendapat saya, kalau latar belakang keyakinan yang berbeda saya rasa bisa saja 

tetapi dengan sedikit menyesuaikan. Jadi bisa kita katakaa bahwa kita adalah sekolah global 

yang mendasarkan nilainya pada Kristen. Mungkin kalau Muslim berdasarkan keyakinan 

mereka. Kalau secara global, memang ada yang harus sedikit di sesuaikan, jadi memang kita 

belum bisa benar-benar global. Yayasan yang tidak berlatar belakang agama, mungkin bisa. 

Tapi kalau berlatar belakang agama, memang hal harus disesuaikan. Jadi hal ini menghambat 

menghambat, krena memang ada nilai-nilai keyakinan yang harus dipegang.  

  Tapi memang saya tidak tahu kalau yang global itu standarnya bagaimana. (Mr. Sm) 

 

Apa harapan-harapan anda ke depan terkait dengan pengembangan Kompetensi Global guru sehingga 

semakin mendukung pencapaian sekolah bervisi global dan  berstandar internasional ? 

Jawab : Beri kesempatan untuk sekolah lagi. Tidak tahu kalau sejauh ini, karena mungkin masih baru. 

Saya melihat ada beberapa sekolah yang mengijinkan gurunya menambah kompetensi 

mereka, dan itu diijinkan, mungkin dua tahun belajar nanti kembali lagi. Saya dua tahun 

mengajar di sini.  Untuk masalah waktu, teman-teman yang memang mengambil jenjang lebih 

tinggi, tetapi masuknya Sabtu, ketika ada kegiatan hari Sabtu dia ijin tidak masuk, dimaklumi 

oleh sekolah. Saya rasa cukup mendukung. Tapi mungkin mendapatkan beasiswa atau link-

link untuk bea siswa, atau belajar lagi di mana, bisa ditambah atau syukur-sykur dibiayai. 

Selama ini belum ada. (Mr. Simon) 

Tidak tahu kalau ke depannya disediakan, itu harapan kami.(Ms. Debora). 

 

  

Semarang, ……………………………………… 

Transkrip ini telah sesuai dengan isi wawancara. 

Tertanda, 
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WAWANCARA 5 
 
Partisipan :   My 
Jabatan/ Status :   Orang tua wali siswa DCS. 
Waktu  :   Senin, 27 Juni 2013 
Tempat  :   DCS 
 
Keterangan : 
Wawancara ini direkam menggunakan voice recorder maupun camera, disamping peneliti mencatat setiap 

jawaban terwawancara 

Isi Wawancara : 

Tanya : Menurut anda, DCS merupakan sekolah yang seperti apa? 

Jawab : Merupakan sekolah dasar Kristiani yang menggunakan Kurikulum Plus 

Tanya : Apa pertimbangan anda menyekolahkan anak di DCS? 

Jawab : Saya punya tiga pertimbangan, yaitu. Pertama, bahwa sekolah ini selain memberikan 

pendidikan akademis pada anak didik, sekolah ini juga memberikan pendidikan kharakter yang 

berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Kedua, secara biaya terjangkau untuk sekolah nasional 

plus. Ketiga lokasinya strategis, dalam artian dekat dengan tempat tinggal dan tempat kerja. 

Tanya : Apakah anda tahu dan memahami visi-misi DCS? 

Jawab : Ya , setahu saya, visi misi di DCS adalah mencetak anak didik untuk memiliki kharakter-

kharakter unggulan seperti  yang ada pada Kristus. Jadi anak tidak hanya pinter secara 

akademis tetapi juga memiliki kharakter-kharakter baik yang berguna bagi kehidupan mereka 

pada masa yang akan datang. 

Tanya : Apakah anda sependapat bahwa sisi plus dari DCS sebagai sekolah nasional plus, adalah 

berorientasi pada globalisasi? Mengapa? 

Jawab : Ya, menurut saya salah satu muatan plusnya adalah menggunakan instruction knowledge nya 

menggunakan Bahasa Inggris. Dimana Bahasa Inggris merupakan salah satu komponen 

globalisasi, isu global, dimana orang kalo bisa bahasa Inggris sudah siap memasuki era global. 

Tanya :  Menurut anda apakah DCS ini merepresentasikan sebuah sekolah global? 

Jawab : Ya, bisa dikatakan arahnya ke sana, saya melihat ada suatu attitude dari stakeholder dan civitas 

akademika bahwa arahnya ke sana. Saya pernah ketemu dengan salah satu pendidik di sana, 

cerita kalau bahkan dalam mengajarkan matematika konsepnya adalah konsep matematika 

timur dan barat, Artinya bahwa pihak DCS tahu benar bahwa matematika itu secara global 

seperti apa. Jadi menurut saya memang arahnya ke sana. 

Tanya : Menurut anda, apakah kompetensi guru DCS mendukung / sesuai dengan orientasi sekolah 

global-taraf internasional  yang telah dicanangkan? 

Jawab :  Ya, mungkin ada beberapa criteria apakah seorang guru itu sudah sesuai dengan ciri-ciri guru 

yang mempunya skill atau wawasan global. Menurut saya beberapa mereka sudah ada. Salah 

satunya, bahwa karena mereka harus menggunakan instructional language-nya  dengan 

bahasa Inggris, jadi ya memang sudah ada beberapa cirri itu. Kemudian saya juga tahu mereka 

sering mengadakan workshop, dimana itu untuk meningkatkan pengetahuan dan skill mereka, 

menurut saya itu bagus sekali untuk menguptodate skill mereka. Menurut saya beberapa guru 

sudah mempunyai kompetensi dasar untuk globalisasi. 

Tanya : Survei menunjukkan bahwa guru-guru DCS secara umum memiliki persepsi yang baik terhadap 

globalisasi pendidikan dan sekolah global, bahkan secara perseptif memiliki kompetensi global 
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yang sangat baik. Apakah anda melihat hal ini dalam aktivitas pendidikan mereka sehari-hari di 

sekolah? 

Jawab : Ya, kadang saya memeriksa tugas pekerjaan anak saya, saya mendapati bahwa dalam 

beberapa pengajarannya mereka memasukkan penegatahuan-pengetahuan yang tidak hanya 

seputar Indonesia saja. Jadi, meskipun topiknya lengkap kadang mereka memasukkan unsur-

unsur yang mendunia sifatnya. Jadi anak-anakpun mereka wawasannya: “ oh, ternyata kalau di 

Indonesia begini, di luar negeri begini”. Anak saya sudah sering seperti itu. Jadi wawasan anak-

anak lebih mendunia. 

Tanya : Menurut anda dengan cara atau strategi bagaimana sebaiknya kompetensi global guru DCS 

ditingkatkan? Mengapa? 

Jawab : Mungkin dari beberapa komponen. Dari stakeholder-nya dulu, dalam hal ini yayasan dan para 

eksekutifnya, mereka harus banyak menggali atau mencari tahu sekolah-sekolah unggulan di 

luar negeri itu seperti apa, saat ini tren pendidikan yang dikatakan berhasil itu seperti apa, 

misalnya yang tren sekarang ini Finlandia, dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang terbagus 

adalah Finlandia. Menurut saya mereka harus banyak belajar, kalau perlu kunjungan ke sana, 

melihat langsung bagaimana proses belajar itu diselenggarakan, supaya mereka punya acuan 

oh ini yang bagus. Jadi bisa mengadopsi beberapa nilai, poin atau praktek yang  bisa di bawa ke 

DCS. Menurut saya itu akan sangat bagus meskipun high cost. Dari sana kemudian turun ke 

kepala sekolah dan guru, mungkin dengan mengirimkan atau menyekolahkan guru ke jenjang 

S2 atau kalau memungkinkan memberi beasiswa ke luar negeri. Seperti itu kurang lebih. 

Tanya : Sebagai bagian dari orang tua murid DCS, menurut anda peran apa yang sudah dan akan 

dilakukan oleh komite atau organisasi orang tua murid dalam rangka mendukung peningkatan 

kompetensi global guru di sekolah? 

Jawab : Secara pribadi, sebenarnya saya tidak terlalu sering terlibat dalam organisasi orang tua murid, 

tetapi saya melihat bahwa mereka sudah mempunyai jaringan melalui face book, di mana 

mereka bisa menyampaikan ide-ide atau masukan ke sekolah. Dan selama ini pengalaman 

pribadi, kalau menyampaikan ide-ide, gagasan atau complain, selama ini mereka langsung 

menanggapi, masalah kurikulum, pelajaran ataupun pelaksanaan sehari-hari selama ini mereka 

menanggapi dengan baik. 

Tanya : Kendala apa yang dihadapi komite/ orang tua murid untuk membantu upaya peningkatan 

kompetensi global guru? 

Jawab : Selama ini saya belum menemukan itu, belum bisa mendapati kendala seperti apa. Kalau 

kendala teknis, sekarang ini banyak media yang dapat digunakan. Jadi saya tidak menemukan 

kendala yang signifikan. 

Tanya : Apa harapan-harapan dan saran anda selaku orang tua murid atau anggota komite sekolah 

terkait dengan pengembangan sekolah global  dan kompetensi global guru DCS ke depan? 

Jawab : Saya sangat berharap bahwa segenap jajaran sekolah bener-bener tetap pada komitmen 

semula, bahwa anak tidak hanya dididik secara akademis, tetapi juga basis kharakter-kharakter 

bagus unggulan yang diproyeksikan ke arah globalisasi di masa akan datang. Karena justru itu 

yang terpenting, sejak awal anak dididik untuk memiliki kharakter-kharakter unggulan, kreatif, 

sehingga anak memiliki daya juang dan kompetisi yang lebih baik. Istilahnya anak-anak 

dipersiapkan, dipersenjatai dengan baik untuk masuk ke medan pertempuran yang ke depan 

akan jauh lebih kompetitif dibandingkan masa sekarang. Salah satunya membuat kebijakan-

kebijakan yang berpihak pada kebijakan global. Guru-guru diajak juga untuk lebih berpikir lebih 

pada global, memandang masalah tidak hanya dari satu atau dua sisi, tidak hanya dari segi 

lokal, tetapi juga dari sudut global itu seperti apa. 
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Tanya : Ada hal yang menarik, terkait dengan kebijakan manajemen DCS yang ketat terhadap agama. 

Yaitu para guru dan karyawan harus Nasrani, kalau hal ini dikaitkan dengan globalisasi terjadi 

crash? 

Jawab : Justeru sebenarnya, semakin sisi religi kita terbangun, justru seseorang harusnya  lebih open 

minded. Jadi di satu sisi kita solid secara spiritual, kita menjadi lebih terbuka lebih membangun 

bahwa kita bukan yang paling baik, kita harus bisa menerima orang lain untuk bekerja 

bersama. 

 

 

 

Semarang, ……………………………………… 

 

Transkrip ini telah sesuai dengan isi wawancara. 

Tertanda, 

My. 
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WAWANCARA 6 
 
Partisipan :  Snt 
Jabatan/ Guru :  GURU MRS. 
Waktu  :  Senin, 14 Juni 2013 
Tempat  :  MRS 
 
Keterangan : 
Wawancara ini direkam menggunakan voice recorder maupun camera, disamping peneliti 

mencatat setiap jawaban terwawancara 

Isi Wawancara : 

MRS merupakan sekolah yang bervisi global dan berorientasi pada standar internasional.  

Tanya : Apakah anda memahami benar-benar hal tersebut? Bagaimana pendapat anda? 

Jawab : Sejauh ini, saya melihat MR adalah sekolah nasional plus. Nasional plus disini yang 

saya pahami menggunakan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum luar, kombinasi 

KTSP dan Singapore. Dari situ sudah terlihat bahwa sebenarnya sekolah ini ada visi 

dan misi global. Ngga seperti sekolah lain. Dari segi kurikulum itu sendiri, dan mungkin  

culture, saya melihat muatannnya juga sudah kombinasi dari lokal dan internasional. 

Jadi ada perayaan-perayaan selain lokal, internasional, yang internasional yang 

dirayakan. Selain itu juga instructional language yang menggunakan policy English 

language. 

Tanya : Apakah anda merasa tepat bekerja sebagai guru di MRS, sekolah dengan visi global 

dan standar internasional? Mengapa? 

Jawab : Kalau orang bilang ini sudah jaman globalisasi. Jadi kita tidak hanya berpikir lokal saja, 

apa yang kita punya saja, tapi apa yang dipunyai secara global itu kita juga harus tahu. 

Karena apapun itu, menurut saya, kita bisa memberikan sumbang sih juga pada 

muatan lokal ketika kita mengetahui muatan global itu apa. Jadi, sayapun memilih 

tempat seperti ini, disamping saya mengembangkan muatan lokal, juga muatan 

global.  Muatan lokal saya garis bawahi, muatan ini seharusnya tidak dihilangkan, 

walaupun sudah certificated as an international one, muatan lokal harus kita 

underline karena itu yang justru akan menjadi kekuatan kita juga nantinya. 

Tanya : Apa harapan, ekspektasi atau obsesi anda dengan bekerja sebagai guru di MR? 

Jawab : Personally, ketika kita tahu, kita akhirnya lebih berusaha untuk memampukan diri 

menyeimbangkan atau mengequalkan dengan kemampuan yang diharapkan secara 

global. Begini, kalau kita tahu maka kita akan memampukan diri untuk itu, tidak hanya 

di kandang sendiri, tidak hanya di lokal saja tetapi nantinya kita juga bisa memahami 

dan mampu. Jadi lingkungan itu akan memotivasi. 

 

Dalam rangka mencapai visi global dan standar internasional, sekolah tentu memiliki strategi-

strategi tertentu.  

Tanya : Apakah anda  mengetahui dan memahami strategi-strategi tersebut? 
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Jawab : Sejauh ini, selama setahun, selain hal-hal tadi, ada activity-activity lain yang bisa jadi 

menjadi strategi sekolah untuk mendekatkan diri dengan skala global yang divisikan. 

Misalnya ada activity face to face, kemarin temen-temen dari SMP melakukan dialog 

interaktif dengan negar lain menggunakan situs face to face, mereka bisa saling 

bertukar pengalaman dan pengetahuan mengenai informasi lokal dan informasi 

mereka, itu yang pertama. Yang kedua, ada pelajaran-pelajaran seperti General 

Knowledge mungkin menjadi salah satu strategi mengenalkan dan mendekatkan 

dengan hal-hal yang di luara sana tidak hanya yang di Indonesia. 

Tanya : Apakah menurut anda strategi-strategi tersebut sesuai dengan visi global dan standar 

internasional ke depan? 

Jawab : Kalau tujuannya mungkin sudah mendekati, tetapi yang ditakutkan akhirnya kiblatnya 

menjadi kebarat-baratan. Itu yang secara pribadi saya mengkhawatirkan bagaimana 

nasib muatan lokal yang di sini.  Karena kalau bicara global, tidak hanya dari 

pengetahuan luar tetapi dari segi teknologi juga. Kalau itu sudah terlalu western 

sekali, kita harus antisipasi dengan apa yang tidak mengesampingkan muatan lokal. 

Tapi kalau tadi ditanyakan apakah sudah sesuai, itu sudah mendekati, secara visi itu 

sudah globally. Tetapi kalau boleh member masukan, bagaimana kita bisa 

menyertakan muatan lokal untuk kita share, jadi kita jangan hanya jadi objek saja 

tetapi juga menjadi subjek. Mungkin itu hanya menjadi semacam idealism. 

Tanya : Apakah sebagai guru anda terlibat dalam penentuan startegi-strategi tersebut? 

Jawab : Selama setahun ini, saya belum pernah diikutkan dalam rapat kerja yang 

memplanningkan seluruh event kalender. Misalnya kalau ada activity apa, itu untuk 

tahun depan saya sudah melihat susunannya. Artinya per activity sudah ada yang in 

charge, tetapi secara pribadi saya merasa belum pernah dilibatkan. Itu sangat 

okaytionally sekali, jadi kita sudah terima jadi, misalnya besok aktivitas ini 

kordinatornya ini, jadi waktu penyusunannya akan dibuat seperti apa, strateginya 

bagaimana, sharing itu saya belum pernah merasakan. Dirumuskan di level kepala 

sekolah dan yayasan. Saya kurang paham. Kalau ditingkat guru, sebagai pelaksana. 

Tanya : Apakah ada evaluasi dan follow up terhadap anda dalam pengembangan kompetensi 

global? 

Jawab : Ya, ada evaluasi, karena sebagai pelaksana pasti at the end harus ada result.  Ketika 

result itu muncul, sudah bisa dilihat seperti apa yang terjadi, apakah sesuai dengan 

apa yang diinginkan. Evaluasi ada di sana.  

Tanya : Apakah ada follow-up dari evaluasi ? 

Jawab : Ya, kalau yang saya alami follow up nya adalah sepanjang dari evaluasi  ada semacam 

seharusnya menjadi seperti ini, tetapi secara konkrit step by step harus seperti apa, 

seiring berjalannya dengan waktu saja. Secara konkrit hal itu tidak saya rasakan. Kalau 

evaluasi tadi memang ada, ini bagus atau tidak bagus, sesuai atau tidak sesuai, tetapi 

apakah jika itu tidak bagus atau tidak sesuai itu kemudian  harus dilakukan langkah A, 

B sampai Z,  hal itu tidak ada, sembari berjalannnya waktu saja. Kalau nanti misalnya 

ada trial and error , nanti aka nada trial dan error lagi. Jadi tidak ada langkah-langkah 

follow up yang konkrit. 
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Hasil survey menunjukkan bahwa guru Maria Regina School umumnya memiliki persepsi 

(pengetahuan, pemahaman, penerimaan atau sikap) yang baik terhadap Globalisasi 

Pendidikan dan Sekolah Global, serta secara perseptif memiliki Kompetensi Global yang baik. 

Tanya : Bagaimana anda berupaya memiliki dan mengembangkan Kompetensi Global Anda? 

(secara  (insiatif) pribadi dan kelembagaan (program bersama sekolah)) 

Jawab : Saya bingung menjawab hal ini. Memang benar kalau kompetensi guru-guru di sini 

bagus, dalam arti ada visi mengenai proses menuju ke global yang oke. Tetapi 

bagaimana kontribusi sekolah dapat mengembangkan itu kurang terintegrasi. 

Misalnya dalam raker dimana kita bisa sharing dalam arti tidak menerima sudah jadi, 

mau di bawa ke mana, ini ada apa, saya belum pernah mengalami. Jadi apapun itu 

sifatya sudah jadi,misalkan kita punya inisiatif, mekanismenya saya tidak tahu, harus 

menyampaikan ke siapa, realisasinya seperti apa, langakah-langkah yang harus 

ditempuh seperti apa, jadi pertanyaan ini sulit untuk menjawabnya. 

Tanya : Jadi untuk pengembangan kompetensi guru lebih pada inisiatif diri,. 

Jawab : Ya, seperti itu.  

 

Dalam upaya pengembangan Kompetensi Global anda sebagai guru tentu menghadapi 

berbagai persoalan 

Tanya : Masalah-masalah apa saja yang anda hadapi dalam mengembangkan kompetensi 

global anda? (waktu, tenaga, biaya, teknis dsb). 

Jawab : Mungkin keterbatasan fasilitas yang menjadi kendala. Kalau masalah inisiatif, ini 

karena ketidak tahuan mekanisme seperti apa. Akhirnya inisiatif saja mentok sampe di 

situ. 

Tanya : Yang dimaksud keterbatasan tadi apakah memang tidak ada fasilitas? 

Jawab : Ada, tetapi kita sharing semuanya. 

Tanya : Jadi mungkin lebih pada kesempatan yang kurang? 

Jawab : Iya, kesempatannya yang kurang. Tentang fasilitas tadi, secara teknis, misalnya 

beberapa guru tidak punya fasilitas laptop, kadang tidak bisa share.  Untuk 

mengungkapkan inisiatif juga kurang jelas mekanismenya. Itu contoh kecil. Apapun 

kita tinggal terima dan menjalankan. 

Tanya : Bagaimana anda menyelesaikan atau mereduksi persoalan-persoalan tersebut? 

Jawab : Ini pertanyaan yang sulit, based on my experience, at the end media untuk 
mengungkapkan belum ada.  Misalnya rapat kerja, saya belum pernah mengalami. 
Apa yang akan terjadi, apa yang akan dilaksanakan sekolah, keterlibatan guru untuk 
mendikusikan saya belum pernah mengalami. Kami cenderung mengikuti arus, 
maunya yang akan dikembangkan seperti apa, kita hanya menjadi follower. 
Menyinggung masalah inisiatif sepanjang bisa kita kembangkan sendiri atau di-share-
kan dengan siswa atau sesame guru, kita akan lakukan. 

Tanya : Faktor-faktor apa mendukung? 
Jawab : Fasilitas sekolah ada yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mengembangkan diri. 
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Meski memiliki Kompetensi Global yang baik secara persepsif, tetapi dalam survey terdapat 

temuan-temuan yang dapat dijadikan sebagai catatan, yaitu kurangnya pemahaman dan 

antusiasme guru dalam berberapa hal berikut: Pendekatan interdisipliner dalam proses belajar 

mengajar, penerapan sistem kurikulum internasional, Implementasi konsep-konsep atau model 

pembelajaran mutakhir di dunia pendidikan global. 

Tanya : Bagaimana pendapat anda? Bagaimana anda akan meningkatkan aspek-aspek 

tersebut? 

Jawab : Masalah antusiasme yang kurang, bagaimana hal ini bisa termotivasi atau ditingkatkan 

kalau pengetahuan guru tidak ter-up date, dalam arti bahwa sekolah juga mempunyai 

langkah untuk mengikutsertakan guru ke seminar-seminar atau workshop mengenai 

informasi-informasi global. Hal ini sangat kurang. Jadi akhirnya memang mengikuti 

arus. Apakah tidak sebaiknya sekolah juga mendukung hal itu dengan mengirimkan 

guru ke workshop yang merupakan salah satu usaha mendidik guru untuk mempunyai 

standar global. Karena memang kami berangkat dari latar belakang yang berbeda. 

Meskipun memang mahal. Ini himbauan. 

  Seminar-seminar itu penting, saya juga pernah dikirim juga, tetapi untuk mensharekan 

itu tidak semudah mengobrol, tetapi bahwa ada pendalaman secara khusus, evaluasi, 

ada trial, implementasi yang benar-benar fokus. Saya ulangai lagi, Masalah follow-up 

yang konkrit sangat menjadi kendala. Tidak semua guru mendapatkan kesempatan itu 

untuk itu. Itu himbauan. Apakah tidak mungkin sekolah untuk mendukung semua itu, 

visi misi sekolah tetap jalan, guru-guru dilibatkan secara aktif. 

 

Apa harapan-harapan anda ke depan terkait dengan pengembangan Kompetensi Global guru 

sehingga semakin mendukung pencapaian sekolah bervisi global dan  berstandar internasional 

? 

Jawab : Satu,  kita mempunyai mengembangkan atau mempunyai wacana kompetensi global 

itu sangat penting, tetapi dengan tidak meninggalkan muatan lokal dalam arti muatan-

muatan lokal yang sebenranya penting itu nantinya akan menjadi kekuatan. Dua, 

untuk meningkatkan kualititas itu tidak hanya infrastruktur, tetapi juga SDM yang ada 

juga harus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan (seminar atau workshop). Ketiga, 

integrasi atau koordinasi antara SDM dan prinsip dari sekolah itu juga harus dilakukan. 

 

 

Semarang, ……………………………………… 

Transkrip ini telah sesuai dengan isi wawancara. 

Tertanda, 

Sn. 

 



62 
 

WAWANCARA 7 
 
Partisipan :  Jn 
Jabatan/ Status :  Orang Tua Siswa MRS. 
Waktu  :  Senin, 24 Juni 2013 
Tempat  :  MRS 
 
 
Keterangan : 

Wawancara ini direkam menggunakan voice recorder maupun camera, disamping peneliti mencatat setiap 

jawaban terwawancara 

 

Isi Wawancara : 

Tanya : Selain sebagai orang tua murid, ibu sebagai apa dalam komite sekolah? 

Jawab : Sebagai anggota saja. Mengikuti pertemuan orang tua enam bulan sekali terutama saat 

pengambilan rapor. 

Tanya : Apa pertimbangan ibu dulu menyekolahkan anak di MRS? 

Jawab : Dulu pertama kali masuk, saya kesulitan mencari SMP yang materi kurikulum nasional tetapi 

pengantarnya bahasa Inggris, karena anak saya dari SD Mdl, belum ada SMP nya. Pandangannya 

saya waktu itu memang pilihan hanya di sekolah Kr.T dan MR. Tetapi Kr T itu internasional full, 

saya ngga mau begitu, karena seperti yang terjadi sekarang anak saya masunya yang sekolah 

nasional. Akhirnya masuk ke MRS, itupun belum bisa menilai, kecuali kondisi gedung yang 

memang bagus dan fasilitas, kami juga sudah bertemu dengan beberapa guru. Kita rasa cocok, 

ya sudah, tapi belum bisa menilai apa-apa, karena itu baru angkatan pertama. Kemudian 

dijelaskan kurikulumnya, kami merasa sesuai. 

Tanya : Pandangan ibu dalam perkembangan selanjutnya setelah berinteraksi di sana? 

Jawab : Tahun pertama bagus, stabil. Tahun kedua, saya mulai dibingungkan dengan perubahan guru, 

tapi tidk masalah karena setelah ada pergantian guru tetap bagus, proses belajarnya bagus. 

Tahun ketiga sama dengan tahun kedua hanya ada pergantian beberapa guru. Tapi, dari 

kurikulum dan pengajaran cukup bagus. 

Tanya : Mengapa ibu cenderung menyekolahkan anak ibu ke sekolah yang menggunakan bahasa 

Inggris? 

Jawab : Karena anak saya sebelumnya di SD Mdl juga seperti itu, sekolah nasional plus. Kurikulumnya 

Nasional, pengantarnya Bahasa Inggris. Jadi keunggulan yang saya lihat di Maria Regina ya 

seperti itu, waktu itu. Kemudian ada beberapa guru ekspatriat yang bagus, tampak jelas pada 

waktu itu saat presentasi. Komentar saya hanya bahwa MRS terlalu banyak berganti-ganti, 

meskipun guru-guru penggantinya bagus-bagus juga. 

Tanya : Apakah ibu tahu dan memahami visi-misi MRS? 

Jawab : Sebelumnya dulu saya sempat bicara dengan Ms. Rb. Pertama kali saya Tanya dulu kepada 

marketingnya, sebenarnya arah sekolah ke depan apa. Dijawab dengan simple saja, yaitu 

sekolah internasional tetapi bisa mengikuti ebtanas. Jadi kesimpulan saya sekolah ini nasional 

plus. Seriring waktu, ketika beberapa guru diberhentikan, arah target mereka itu menjadi 

sekolah yang memenuhi syarat  terakreditasi. Mereka beberapa tahun sibuk mempersiapkan 

akreditasi itu. 

Tanya : Apakah anda sependapat bahwa sisi plus dari MRS sebagai sekolah nasional plus, adalah 

berorientasi pada globalisasi? Mengapa? 
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Jawab : Saya setuju, hanya kelemahannya sekolah yang seperti itu, lupa tentang globalisasi ilmu yang 

dari Indonesia. Jadi anak saya tidak tahu sejarah dengan baik, kalau kita dulu ada sejarah 

Indonesia. Anak saya mendapat pelajaran general knowledge, pengetahuan umum, tentang 

berbagai benua, tapi tetang sejarah negara Indonesia sangat minim. Kita dulu tahu tentang 

GBHN, Repelita. Anak saya sekarang tidak tahu. Kurang banget. Ada pelajaran PPKN, Sosial, 

tetapi entah karena materi pelajaran sekarang seperti itu. Jadi menurut saya general 

knowledge, tentang benua-benua yang umum itu nanti dulu. 

Tanya : Jadi ada sisi lain yang merasa hilang? Kenapa menurut ibu, walaupun sekolah bervisi global 

tetapi nasionalnya perlu dipertahankan? 

Jawab : Iya, saya merasa ada sisi yang hilang. Kalau visi global, kalau kita sebagai orang tua memiliki cita-

cita besar, anak kita kelak menghadapi globalisasi siap, misalnya dari sisi bahasa. Indonesia 

mungkin akan bekerjasama dengan China negara yang lain, itu dari sisi bahasa. Tapi anak 

sebagai representasi generasi Indonesia dalam hal yang baku tidak tahu, saya takut kalau anak 

setelah lulus sekolah jadi individualistis, pintar tetapi rasa kebangsaanya lemah sekali. Intinya 

saya benar-benar merasa kehilangan, misalnya, anak saya tidak tahu presiden-presiden 

Indonesia. Lihat foto mantan presiden Suharto di tempel, dia tanya itu siapa. Kurang sekali 

tentang Indonesianya. 

Tanya : Menurut ibu, bagaimana kualitas guru MRS secara umum? 

Jawab : Pada tahun-tahun pertama, ketika dalam pertemuan saya lihat ada guru-guru yang disebutkan, 

misalnya dari Philipina, memang kompeten. Tahun ke dua saya hampir tidak mengerti secara 

pasti. Guru ini bagaimana. Kalau saya sekolah dulu, guru itu lulusan dari sekolah pendidikan 

guru. Yang di sini saya tanya kepada anak saya, ternyata mereka guru freelance karena 

mengajar juga disekolah lain. Jadi banyak guru yang saya tidak mengerti, latar belakangnya apa. 

Saya malah bertanya balik, sebenarnya kalau orang mendirikan sekolah, seperti Sekolah Maria 

Regina, apakah ada persyaratan bakunya untuk menerima guru itu minimal lulusan sekolah apa. 

Saya lihat ada guru yang ternyata bukan dari pendidikan guru tetapi mengajar Social Studies.  

  Setahu saya guru sekolah saya dulu semua dari IKIP. Saya baru menemui pertama di Maria 

Regina saya tidak terlalu heran, banyak orang asing, cara mereka berbicara dan mengajar, saya 

pikir memang begitu sekolah nasional plus, tetapi seiring waktu kalau memang mereka 

memperkejakan guru domestik, mengapa tidak dari yang lulusan IKIP. Cara rekrutmennya, 

apakah tidak bisa bekerjasama dengan IKIP.  

Tanya : Menurut anda, apakah kompetensi guru Maria Regina mendukung / sesuai dengan orientasi 

sekolah global-taraf internasional  yang telah dicanangkan? 

Jawab : Bagi saya, di titik ini saya melihat MRS itu bingung, teman-teman saya sesama wali murid juga 

bilang begitu. Bingung, ini mau dibawa ke mana. 

Tanya : Jadi untuk kualitas guru, merasa kurang mendukung? 

Jawab : Akhir-akhir ini saya merasa kurang mendukung, sebenarnya saya merasa lebih pada 

menajemennnya, bukan pada gurunya. Kalau gurunya meskipun saya baru tahu, sejauh ini saya 

cukup puas dengan hasil ujian nasional anak-anak tahun ini. Satu kelas anak saya nilainya di atas 

harapan. Ada beberapa guru dyang diganti, misalnya guru IPA, padahal sistem dia bagus, dia 

bener-bener mumpuni. Ternyata oleh sekolah dia dianggap tidak mumpuni, jadi saya bingung. 

Ujian nasional MRS tahun ini rangking 8. Itupun rata-ratanya 32. Anak saya tertinggi, dengan 

nilai 36. Saya melihat keberhasilan anak-anak itu merupakan keberhasilan keja keras guru-guru. 

Tapi pada akhirnya guru-guru yang berhasil itu tidak ada semua sekarang (ada 17 guru yang 

diganti), yaitu guru mata pelajaran IPA dan Bhs. Indonesia. Maksud saya, ketidakcocokan 

sekolah itu, bagaimana ya bicaranya?, saya dari kecil sampai besar kepada guru selalu hormat 
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dan terimakasih. Pada titik ini, saya merasa sekolah ini ternyata guru-guru yang bagus hasilnya 

tetapi ketika mau terimakasih, malah diganti, jadi saya tidak paham yang diinginkan itu yang 

bagaimana. Standarisasi sekolah terhadap guru itu maunya bagaimana,  kalau dibilang guru 

lulusannya tidak sesuai kenapa dulu diterima. Jika dibilang pembelajarannya jelek, kenapa nilai-

nilai anak bagus. 

Tanya : Jadi menurut ibu, keberhasilan ujian nasional anak-anak dikarenakan faktor guru, bukan strategi 

manajemen sekolah? 

Jawab : Saya lebih melihat karena guru-gurunya, memang saat mau ujian anak-anak digempur 

persiapan. Sedangkan sistem manajemennya terlamat untuk persiapan UN, kelas III saja masih 

ada general knowledge, bicaranya tentang bunga lavender misalnya. Jadi tidak intens. Guru-

guru itu membuat silabus, guru science malah membuat kerangka, tidak asal-asalan. 

Tanya : Survei menunjukkan bahwa guru-guru Maria Regina secara umum memiliki persepsi yang baik 

terhadap globalisasi pendidikan dan sekolah global, bahkan secar perseptif memiliki kompetensi 

global yang baik. Apakah anda melihat hal ini dalam aktivitas penddikan mereka sehari-hari di 

sekolah? 

Jawab : Saya rasa memang begitu. Menurut saya ternyata mereka bisa siap, maka saya pikir MRS itu 

beruntung sekali. Saya tidak tahu apakah ada strategi lain dengan penggantian besar-besaran. 

Anak teman saya yang pindah dari MRS ke sekolah lain bilang kalau dia capek dengan guru-guru 

di MRS yang berubah-ubah terus. Di sini seperti bisnis, seperti dunia sales, kalau penjualan 

bagus masih ada, kalau tidak ada pergi. Sempat ada celetukan kalau alumni guru dengan alumni 

murid lebih banyak alumni guru. Saya berpikir kalau memang tujuannnya perbaikan terus untuk 

maju, ini sudah tiga tahun, dan saya lihat ini sudah bagus, tetapi tidak berhenti, lalu mau 

diperbaiki dengan model bagaimana. 

Tanya : Menurut pihak manajemen, penggantian 17 guru merupakan strategi. Hal ini menurut mereka 

sudah dikomunikasikan dengan orang tua. Antara lain ini merupakan bagisan strategi untuk 

mendapatkan ekspatriat dari Philipina, dan sebagian lagi dari lokal yang diharapkan ada titik 

temu dana melakukan transfer dari luar ke lokal. Apakah anda sependapat dengan strategi 

peningkatan kompetensi global sekolah dengan banyak mendatang ekspatriat dari luar negeri? 

Mengapa? 

 Jawab : Bapak dapat penjelasan ini baru, tetapi saya sebagai orang tua, tahun pertama sudah banyak 

ekspatriat, tetapi dibilang usaha mau ke lokal. Tahun pertama hampir 5 orang,  tetapi kemudian 

pergi. Jadi kalau sekarang di bilang kearah kembalai ekspatriat, saya jadi bingung. Maka saya 

berpikir apakah memang sekolah sedang bingung tentang visi misi mereka sendiri. Kalau 

sekolah visi-misinya sudah jelas, waktu rekrutmen guru sekali rekrut, setelah itu guru hanya 

akan diberhentikan apabila mengakibatkan murid tidak mendapat nilai baik, tidak bisa mengajar 

atau tidak memiliki kompetensi. Kalau ini diputar lagi mau ke akspatriat untuk menularkan 

ilmunya ke guru lokal, nanti diadopsi oleh guru domestic, sepertinya tidak perlu. Ekspatriat 

mengajar bahasa Inggris, sedang guru lokal mengajar IPA, tidak perlu adobsi. Jadi saya tidak 

sependapat dengan strategi tersebut.Ini jawaban halus, kalau kemarin saya dapat jawaban 

dengan bahasa sehari-hari guru domestic Maria Regina negosiasi kontrak minta gaji lebih tinggi. 

Akhirnya tanggapan sekolah kalau minta gaji orang luar, lebih baik menggaji ekspatriat. 

Menurut saya itu bukan solusinya, kalau saya jika gaji ketinggian saya akan cari guru lokal 

dengan kemampuan sama, tetapi untuk salarynya bisa masih bisa menerima lebih rendah. Kalau 

mau harga impor kemudian mencari yang import, kan lepas dari visi misi sekolah. 

Tanya : Sebagai anggota komite atau organisasi orang tua murid MRS, peran apa yang sudah dan akan 

dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi global guru di sekolah? 
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Jawab : Sangat kurang. Mereka lebih senang menyalahkan dari pada sama-sama introspeksi dan 

membangun. Apa yang terjadi di internal sekolah, sampai ke luar. Saya lebih suka menanyakan 

langsung kepada pihak sekolah, Ms Rb. Seringkali jawaban sekolah berputar, pembenaran. 

Harusnya yayasan mengayomi guru dan murid. Jika ada guru yang kurang bagus, kurang 

bagusnya di mana, selama hal-hal yang prinsip sebagai guru, etika dan sebagainya, jangan 

dicampur aduk. Korbannnya visi misi sekolah, jadi melenceng, karena pada titik ujian nasional, 

ada seorang siswa yang tidak bisa berbahasa Indonesia tetapi akhirnya nilainya semua aman, ini 

menunjukkan gurunya luar biasa. Tetapi kenapa guru tersebut diganti. Jadi seperti bisnis saja. 

Tanya : Dalam kondisi tersebut, ada upaya dari orang tua murid atau komite untuk membantu 

menyelesaikan? 

Jawab : Upaya ada, tetapi hanya bisa saran saat parents meeting. Bagi saya komite di Maria Regina 

cenderung formalitas. Ada pertemuan, ada input, tetapi input-input yang dituruti yang kurang 

penting, misalnya masalah menurunkan anak di depan mobil jadi macet. Tetapi yang 

menyangkut guru, hampir tidak ada solusi. Saya prihatin dengan kondisi ini. Anak nangis karena 

gurunya ganti-ganti, merasa banyak kehilangan, disadari atau tidak, guru adalah orang tua di 

sekolah. Terlalu banyak gejolak bagi anak.  

  Waktu anak saya menjadi peraih UN tertinggi, saya lebih teringat guru-gurunya dari pada 

sekolahnya.  

Tanya : Kendala apa yang dihadapi komite orang tua murid untuk membantu upaya peningkatan 

kompetensi global guru? 

Jawab : Kalau saya jawab dengan bahasa anak muda, kalau tidak siap punya sekolah jangan membuat 

sekolah. Yang saya tahu, yayasan Mn mendirikan sekolah, sekolah di bawah manajemen, ini 

sudah benar. Kalau di manajemen ada benturan-benturan misalnya kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru, hal ini lumrah, tetapi pegangannya di yayasan. Yayasan adalah decision maker, 

tapi sering membuat keputusan yang salah, karena didasarkan pada pemikiran perorangan 

bukan pemikiran visi-misi. Penilaian itu akan menunjuk ke person, atau ke kesalahan yang tidak 

berhubungan dengan pendidikan, sehingga larinya menyerong. Saya tidak tahu sekolah mau 

dibawa ke mana. Sehingga anak saya ditawari ke SMA nya  saya tidak mau. Saya melihat bahwa 

isu utamanya bukan hal yang penting-penting di sekolah ini, padahal gedung dan fasilitasnya 

bagus, mengapa tidak dibuat solid, tambah tahun tambah berganti-ganti, sehingga saya 

bingung. 

Tanya : Apa harapan-harapan anda selaku orang tua murid dan anggota komite sekolah terhadap 

sekolah, khususnya mengenai startegi pengembangan kompetensi global guru ke depan? 

Jawab : Orangtua murid pasti mendukung, tetapi sarana komunikasi hanya melalui parents conference 

6 bulan sekali dalam waktu 60 menit, khususnya saat pengambilan rapor, dalam situasi ada 

guru-guru. Jika ada masukan jawabannya cenderung formalitas, misalnya masukan akan 

ditampung. Yang ditanggapi lebih merupakan hal-hal yang kurang penting. Kalau ditanya skala 

prioritas, menurut saya : 

  1. Pembenahan manajemen. 

  2. Membangun sinergi dengan orang tua murid, dalam arti yang sesungguhnya.  

  3. Sekolah harus mengembangkan kompetensi guru, yang selama ini hampir tidak ada. 

Menurut saya guru bayak dibiarkan untuk berupaya pengembangan sendiri. 

  4. Standar visi-misi saya rasa kurang matang perlu diperbaiki dulu. Vis-misi seperti formalitas 

saja. Visi-misi bagus tetapi prakteknya kurang. 

  5. Para petinggi sekolah termasuk yayasan perlu uji kompetensi. 
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Semarang, ……………………………………… 

 

Transkrip ini telah sesuai dengan isi wawancara. 

Tertanda, 

Jn. 
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WAWANCARA 8 
 
Partisipan :  Yhn. 
Jabatan/ Posisi :  Guru MRS. 
Waktu  :  Senin, 24 Juni 2013 
Tempat  :  MRS 
 
Keterangan : 
Wawancara ini direkam menggunakan voice recorder maupun camera, disamping peneliti mencatat setiap 

jawaban terwawancara 

Isi wawancara : 

MRS merupakan sekolah yang bervisi global dan berorientasi pada standar internasional.  

Tanya : Apakah anda memahami benar-benar hal tersebut? Bagaimana pendapat anda? 

Jawab : Ya itu ada slogannnya. Ada tiga yang nantinya merupakan kendaraan. Untuk menuju global 

perspektif. Caritas itu lebih ke arah care secara general, ada learner profil yang caring, peduli. 

Respectful itu berarti menghormati perspektif, budaya keunikan individu orang lain. Kalau kita 

lihat dari sisi being respectful dalam perspektif global ini masuk dalam culture awareness. Insignis 

atau excellent itu lebih ke arah akademik, intellectual learner, kalau dalam humanities itu ada 

assessment criteria yang knowledge understanding, concept, skills yaitu analytical dan technical, 

dan organization and presentations. Berhubungan dengan global perspective ada holistic 

learning, yaitu pembelajaran untuk satu subjek itu tidak hanya berdiri sendiri, interdisipiliner 

artinya siswa harus sadar bahwa kalau mereka belajar matematika, belajar IPS itu tidak berdiri 

sendiri. 

Tanya : Apakah konsep tersebut sudah dilakukan di sini? 

Jawab : Ini agak susah saya jawab. Konsep ini saya sudah bicara dengan perwakilan yayasan, mereka 

setuju, kita akan ke sana. Ada 3 fundamental concept, yaitu holistic learning, intercultural 

awareness dan communication. Communication di sini berkaitan dengan information literacy, 

tidak hanya knowledgeable tetapi juga ada media literacy, mereka tahu sumber atau medianya,  

tidak hanya berhenti di buku, dan perpustakaan, tetapi masih ada  internet, majalah. Mereka 

harus sudah tahu plagiarism, mulai merujuk pada suatu sumber. 

Tanya : Saya agak mengarah pada anda pribadi, apakah anda merasa pas atau tidak masuk di MRS yang 

arahnya ke global. 

Jawab : Saya kira pas karena memang saya mau ke arah sini, saya mempunyai visi atau slogan yang sama. 

Tanya : Apa harapan anda dengan masuk di sini dengan visi yang sama tersebut? 

Jawab : Kalau secara pribadi agak susah karena hirearki kebutuhan Maslow agak rumit juga. Tetapi 

memang saya ke sini karena satu visi. Yang pertama perlu dikembangkan adalah menyatukan visi 

dan misi. Profesionalism development harus menjadi agenda yang pokok. Harapan saya dengan 

guru-guru atau SDM yang baru akan lebih benyak di lakukan Professionalism Development (PD), 

karena penggerak utama adalah SDM. 

 

Dalam rangka mencapai visi global dan standar internasional, sekolah tentu memiliki strategi-strategi 

tertentu.  

Tanya : Apakah anda  mengetahui dan memahami strategi-strategi tersebut? 

Jawab : Kembali pada caritas dan insignis. Untuk ke sana perlu banyak penunjang. Bukan hanya SDM saja 

tetapi hardware, seperti perpustakaan, adalah tulang punggung, sebagai sumber media 
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pembelajaran utama, ini harus digeber lebih dulu. Jadi sumber-sumber alat bantu pembelajaran, 

text book, tidak hanya text book tetapi media pembelajaran, karena tidak bisa tidak, kalau ke 

arah global itu salah satu dari fundamental concept-nya adalah communications skill. 

Tanya : Apakah menurut anda strategi-strategi tersebut sesuai dengan visi global dan standar 

internasional ke depan? 

Jawab : Saya masih relative baru, jadi saya belum banyak bicara tentang ini. Tetapi saya tahu harus 

bagaimana. 

Tanya : Sejauh ini, meskipun baru, apakah sebagai guru anda terlibat dalam penentuan startegi-strategi 

tersebut? 

Jawab : Ya, terlibat. Tetapi bukan untuk yang sekarang, melainkan untuk planning ke depannya. 

Tanya : Jadi masih seperti embrio untuk ke depan. 

Jawab :  Saya tidak bisa bilang begitu. Mungkin mindset sudah ada tetapi perlu diperkuat, jadi lini-lini 

untuk visi misi harus ada pondasi yang kuat, pondasi dalam arti action plan. 

Tanya : Apakah ada evaluasi dan follow up terhadap anda dalam pengembangan kompetensi global? 

Jawab : Sebenarnya begini. Memang global perspective ada indikatornya, kalau saya sebut dengan istilah 

saya sendiri merupakan muatan lokal. Tapi kalau ditanya sudah ada evaluasi atau belum, saya 

terus terang tidak tahu. Tapi kadang saya sharing dengan teman-teman, belum ada. Ini mungkin 

lebih di kurikulum. 

 

Hasil survei menunjukkan bahwa guru MRS umumnya memiliki persepsi (pengetahuan, pemahaman, 

penerimaan atau sikap) yang cukup baik terhadap Globalisasi Pendidikan dan Sekolah Global, serta secara 

perseptif memiliki Kompetensi Global yang cukup. 

Tanya : Bagaimana anda berupaya memiliki dan mengembangkan Kompetensi Global Anda? (secara  

(insiatif) pribadi dan kelembagaan (program bersama sekolah)? 

Jawab : Mungkin ada beberapa tekanan yang agak berbeda. Artinya kalau global perspective itu banyak 

sekali. Salah satunya skill being enquirer sebagai indikator global mindedness. Menjadi inquirer 

itu ada inquiry cycle yang ada urutan-urutannya, sudah set up, dari turning in sampai action, 

kemudian kembali lagi.  Di sini saya kira pendidikan nasional  sudah memakai itu, sekarang ada 3 

yaitu, ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Itu inquiry cycle. Kalau boleh saya comot salah satu 

dari indikator being global learner, itu bisa kalau betul-betul dilakukan. Di sekolah yang dulu saya 

mengajar hal itu sudah fix, ini untuk investigating, assessment title-nya salah satunya adalah 

investigetting step-stepnya ada. Jadi kalau dari SD sudah mulai di kelas 4, naik ke kelas 5 dan 6, 

itu seperti  membangun scaffolding . Kelas 4 introduce dan kelas 5 sudah mengena. Nanti SMP, 

SMA mereka sudah berpikir bahwa being inquirer berarti mereka belajar tidak hanya belajar  dari 

guru tetapi juga being independent learner, bisa membuat hipotesa, mencari evidence, mencari 

supporting arguments, bahkan bisa menganulir bahwa suatu teori mungkin tidak seperti itu, 

sampai kemudian creating. 

Tanya : Pemahaman itu diperoleh dari mana? 

Jawab : Saya sudah 8-9 tahun di Jakarta, di sekolah internasional. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan 

tadi, seandainya itu sudah dilakukan, saya kira tidak jauh berbeda, hanya mungkin tekanannnya 

dan step-stepnya lebih variatif dan terarah. Untuk apa setiap step itu, anak harus tahu, bahkan 

sampai tahu di luar kepala. Sekarang bentuk EEK,  apakah anak tahu betul? Kalau di sekolah 

internasional, step nya adalah anda (murid) itu sendiri, you are in the step, turning ini,  Setiap 

proses anak harus experienced, harus betul-betul tahu sedang di step mana, hands on the 

activities. Itulah skill. Saya tidak tahu di sini, tetapi setidaknya kalau melakukan yang disarankan 

diknas juga yang sudah bagus. 
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Tanya : Setahu anda, apakah sekolah berperan dalam pengembangan kompetensi global anda? 

Bagaimana sekolah sejauh ini berperan dalam pengembangan kompetensi global anda? 

Jawab : Dari tiga tadi, caritas, insignias dan communications, saya kira ke arah sana sudah ada. Kemudian 

kegiatan-kegiatan yang lebih ke afektif juga sudah ada. Lalu ada upaya untuk language policy, 

meskipun ini merupakan usaha bersama yang harus diperkuat. 

Tanya : Apakah hal itu terprogram? 

Jawab : Saya belum banyak tahu. 

 

Dalam upaya pengembangan Kompetensi Global anda sebagai guru tentu menghadapi berbagai 

persoalan 

Tanya : Masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam mengembangkan kompetensi global? Waktu, 

tenaga, biaya, teknis misalnya?. 

Jawab : Seperti yang saya bilang dengan scaffolding tadi, dari SD sudah di SMP nanti kelihatan. Itu akan 

ada indikator, bahwa siswa masih merasa itu tidak tepat, atau belum waktunya. Itu bukan hanya 

pertanyaan tetapi ada proses pembelajaran di baliknya. Ketika kita membahas sesuatu yang 

seharusnya jangan, karena sensitif, atau karena belum waktunya di bahas, mereka seharusnya 

tahu. Inilah kendala besar. Ini memang butuh SDM yang betul-betul paham, bahwa inquiry cycle 

betul-betul akan menjadi kebutuhan yang mendasar. Tahapan-tahapan dalam Taksonomi bloom  

harus betul-betul menjadi acuan dasar. Ini harus digeber. Di Diknas sebenarnya sudah ada, tetapi 

apakah sudah diindoktrinasikan dengan baik, apakah SDM nya sadar bahwa ada tahapan yang 

kita harus ke sana, bukan hanya knowledge, knowing  dan remembering , tetapi naik lagi ke 

understanding, naik lagi ke applying, naik lagi ke synthesizing  dan evaluating, kemudian ada 

yang baru yaitu creating, karena itu life skill. Inilah kendalanya untuk ke sana. Maka kendala itu 

bisa dilihat di PBM dalam kelas, bisa dilihat dari respon siswa, apakah mereka betul-betul 

menjadi inquirer atau hanya acceptor atau receptor, hanya menerima atau being independent 

learner. Being independent learner betul-betul salah satu dari global mindedness atau life long 

learner. Saya kira kendalanya itu. 

Tanya : Kaitannya dengan anda pribadi, apakah ini mungkin merupakan kesulitan untuk melaksanakan 

tahapan-tahapan yang sebenarnya? 

Jawab : Ya. Karena selama saya mengajar di sekolah-sekolah, hampir seperti itu. Mulai dari membuka 

sekolah baru, kemudian bagaimana menjadi nasional plus, kemudian menjadi internasional, 

dengan krikulum Cambridge atau IBO, mereka memakai itu. Jadi saya bisa merasakan sekali 

kendala-kendalanya apa, yaitu bagaimana membuat scaffolding dari lower level hingga high level 

pada jenjang di atasnya itu sangat berat. Sampai pada titik ini, kalau saya masuk kelas, misalnya 

di kelas 8 atau 9, kalau anak tidak mengumpulkan tugas, saya hanya mengatakan bahwa tidak 

ada alasan untuk tidak mengumpulkan tepat waktu. Ini adalah skill yang butuh waktu lama. 

Karakter seperti inilah banyak kendalanya. Saya tidak mau menerima alasan teknis karena siswa 

ada problem solving skill. Mereka sudah tahu indikator-indikatornya. Dalam progress to learning, 

siswa tidak bisa membuat alasan bahwa komputer rusak, printer rusak atau apapun. Ya sudah, 

terlambat berarti ada konsekuensinya. Tidak ada alasan, karena sebenarnya bisa mereka atasi. 

Ini butuh waktu yang lama, dan sistem, misalnya sistem kurikulum, ini semua adalah concerted 

effort, semua sepakat seperti itu. Bukan hanya individual teacher, humaninities teacher atau guru 

agama, tapi semua. Karena ini concerted effort , sebagai suatu sistem, maka ada bagian-

bagiannya, seperti bagian kurikulum, bagian discipline master. Dalam hal ini, di sini sudah bagus, 

sudah jalan, tetapi saya tidak tahu apakah bener-benar ke arah global mindedness.  

Tanya : Bagaimana anda menyelesaikan atau mereduksi persoalan-persoalan tersebut? 
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Jawab : Sekali lagi SDM harus diperkuat dengan professional development (PD). Tidak hanya di sekolah 

Nasional Plus, tetapi juga di international school masih ada on going Professional Development. 

Saya punya impian, bahwa pendekatan pembelajaran atau approaches to learning itu harus 

menjadi tulang punggung. Karena di approaches to learning itu ada collaboration, 

communication skill, problem solving skill, information literacy, semua ada di situ. Untuk 

mencapai ke sana itu banyak mekanisme. Pertama. Guru harus paham dulu, kedua, harus ada 

mekanisme yang jelas, kalau anak mau mencapai seperti itu, kegiatannnya apa, indikatornya apa, 

anak harus apa, guru harus apa, orang tua perannya apa. Saya kira itu merupakan concerted 

effort, bagian kurikulum harus menjadi motor penggerak utama. 

Tanya : Sejauh ini apakah ada faktor-faktor apa mendukung, sehingga memberikan harapan bahwa visi 

dan strategi tadi akan tercapai? 

Jawab :  Yang sudah terjadi ada PD (Professional Development),  ada guru yang memberikan PD. Mungkin 

perlu ditambahkan approaches to learning, learner profile, bagaimana bisa mencapai learner 

profile. Di sini ada 18, di luar negeri ada 7 pilar, di IB ada 10. Itu sebenernya bahasa yang berbeda 

tetapi intinya sama. Itu anak-anak harus jelas, harus tahu, nanti harus perlu soialisasi, sebagai 

global learner itu profilnya apa saja. Di setiap kelas, di setiap sudut, ada kiat-kiat, kalau global 

learner itu profilnya harus seperti ini. Artinya kalau ada PD, anak harus sudah terbangun untuk ke 

sana, misalnya being inquirer itu bagaimana, being thinker itu indikatornya apa. Apa yang harus 

dilakukan murid untuk self management. 

 

Meski memiliki Kompetensi Global yang baik secara persepsif, tetapi dalam survey terdapat temuan-

temuan yang dapat dijadikan sebagai catatan, yaitu kurangnya pemahaman dan antusiasme guru dalam 

berberapa hal berikut:  Pendekatan interdisipliner dalam proses belajar mengajar, Penerapan sistem 

kurikulum internasional, Implementasi konsep-konsep atau model pembelajaran mutakhir di dunia 

pendidikan global. 

Tanya : Bagaimana pendapat anda? Bagaimana anda akan meningkatkan aspek-aspek tersebut? 

Jawab : Ya sebenarnya itu PR sangat besar, bahkan di sekolah internasionalpun itu masih on going. 

Namanya IDU, Interdisciplinary Unit. Karena itu salah satu mekanisme untuk mencapai salah satu 

fundamental concept holistic learning, jabarannnya di IDU. Memang ini PR besar, dan tidak akan 

berjalan tanpa ada penguatan, empowering untuk SDM gurunya. Memang ada pemahaman 

khusus, selalu terngiang ditelinga saya, bahwa di kurikulum Internasional Bachelorette Program, 

EGP, ada emphasis, tekanan bahwa dalam pembelajaran yang berkarakter, pembangunan 

karakter itu adalah tugas semua stake holder, ini memang harus kerjaan semua, tidak hanya guru 

tetapi juga staf, sekuriti, orangtuapun juga harus dilibatkan, harus aware bahwa ada karakter-

karakter yang harus dibangun. 

  Kembali ke pertanyaan tadi, di sekolah internasionalpun, mungkin hanya satu kharakter dalam 

setahun yang benar-benar diimplementasikan. Humanities, social studies dan science dan BI itu 

akan membentuk satu unit, interdisipliner, itu juga sebenarnya juga tidak semua sekolah 

internasional, apalagi di sekolah nasional plus. Kendalanya adalah pemahaman tentang unit itu 

juga harus on going, sosialisasi bagaimana itu harus diimplementasikan. 

Tanya : Apakah ada secara khusus pendapat anda mengenai kekurang antusiasan guru terhadap konsep-

konsep pembelajaran yang dikembangkan di dunia? 

Jawab : Betul, sebenaranya menarik sekali ketika semua harus memahami bahkan guru harus 

menerapkan Taxonomy Bloom. Artinya untuk kita arahkan ke siswa menjadi indikator 
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achievement untuk assessment guru nanti siswa mencapai apa, misalnya apakah baru mencapai 

knowledge. Knowledge tidak melalui professional development. Problem based learning 

misalnya, seperti apa itu, pendekatannya apa saja, apakah kita paham, apakah kita bisa 

mengaplikasikan. Kemudian ke higher level of thinking. Sebeneranya semua guru potensial, dan 

semua mau, sekali lagi perlu professional development. Artinya kalau belum tahu dan tidak 

pernah diberikan tentang itu lalu bagaimana?. Jadi sebenarnya, memang perlu, ini bukan 

masalah tidak tahu dan tidak mau. Mungkin pernah mendengar, mengerti, tetapi apakah paham, 

apakah bisa menerapkan, bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, bahkan menciptakan pendekatan 

yang baru. SDM sebenarnya tidak pernah salah sebenarnya. Karena life long learner harus 

diterapkan pada siswa karena itu merupakan salah satu process to learn, sebagai pemeblajar 

seumur hidup. Saya kira ini pendekatan yang ramah untuk mengubah SDM, bahwa semua 

sampai tuapun harus belajar.   

 

Apa harapan-harapan anda ke depan terkait dengan pengembangan Kompetensi Global guru sehingga 

semakin mendukung pencapaian sekolah bervisi global dan  berstandar internasional ? 

Jawab : Saya kira yang harus diprioritaskan adalah concerted efford, yaitu usaha bersama, artinya usaha 

semua siswa, guru, staff, karyawan, yayasan, orang tua. Bahkan di sekolah-sekolah internasional 

bahkan ada professional development untuk orang tua. Kadang-kadang di sekolah internasional 

ada anak yang bertanya mengapa tidak ada rangkingnya, ini ada penjelasannya. Semua harus 

paham, satu visi, satu misi. Kalau semua sudah paham, semua komponen concerted effort harus 

betul-betul di-empower. 

Tanya : Jadi itu langkah paling awal yang diharapkan? 

Jawab : Sebenarnya kalau kita membicarakan ini tidak ada selesainya. Tetapi intinya yaitu concerted 

effort. Kalau saya tambahkan, dari pihak guru, bagian kurikulum nantinya yang harus betul-betul 

mengupayakan pendidikan berkharakter. Saya suka dengan istilah pendiidkan berkharakter, 

walaupun di sekolah internasional istilahnya bukan itu, tetapi cukup mengatakan Global 

Mindedness, Global Learner, karena ada learner profile, itu adalah khararakter sebenarnya, ada 

10 karakter di sana, kalau kita 18 karakter, tapi 10 karakter itu sudah solidifying, memadatkan 

semua karakter yang ada. Karena itu yang paling berat adalah bidang kurikulum, karena bagian 

ini memastikan bentuk pembelajaran seperti apa. Kita tahu ada written curriculum, ada learned 

curriculum, ada thought curriculum, apa yang harus diajarkan, apa yang harus di-accept, jadi 

harus betul-betul tahu. 

Tanya : Masih ada lagi? 

Jawab : Tidak, mungkin informasi yang saya berikan tidak seperti yang anda harapkan. Pengalaman 3 

bulan saya di sini belum cukup untuk sharing. Sebenarnya sekolah itu adalah typical, sekolah 

yang baru growing itu typical. Seperti sekolah saya dulu, waktu masih baru saya sudah mengajar 

dan membantu konsep-konsep, jadi saya tahu ini adalah typical, inilah yang dibutuhkan. Kita bisa 

identifying, type analysis-nya itu setidaknya ya itu-itu saja. 

 

Semarang, ……………………………………… 

 

Transkrip ini telah sesuai dengan isi wawancara. 

Tertanda: 

Yhn. 
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WAWANCARA 1 
  
Partisipan  :   Rb 
Jabatan/ Posisi  :   Kepala Sekolah MRS dan Representatif Yayasan Mn. 
Waktu  :   Jumat, 14 Juni 2013 
Tempat  :   MRS 
 
Keterangan :  
Dalam wawancara ini, disebabkan oleh faktor keberatan pihak terwawancara maka tidak direkam 
menggunakan voice recorder maupun camera, melainkan peneliti mencatat setiap jawaban terwawancara. 
 
Isi Wawancara : 
MRS merupakan sekolah yang bervisi global dan berorientasi pada standar internasional 
Tanya :  Apa yang melatar belakangi visi tersebut? Bagaimana konsep tersebut muncul? 
Jawab :  Sekolah ini didirikan oleh sebuah keluarga Katholik yang sukses. Keluarga tersebut ingin 

mengembalikan kesuksesan yang dicapai kepada masyarakat. Di semarang belum ada sekolah 
Katholik yang modern dan global, yang ada umumnya sekolah yang terkesan konvensional atau 
tradisional. Karena itu keluarga terdorong untuk mendirikan sekolah awam yang modern dan 
global. MRS adalah sekolah Katholik awam, tetapi Ketua Pembinanya adalah biarawan dari Ordo 
Jesuit 

Tanya : Strategi seperti apa yang telah ditetapkan yayasan atau manajemen dalam kerangka SDM, 

terutama terkait dengan kompetensi guru untuk mencapai visi global dan standar internasional 

tersebut? Apakah ada strategi besar dan strategi tambahan? 

Jawab : Strategi utamanya adalah perubahan SDM untuk memperbaiki kompetensi, dengan menambah 

jumlah ekspatriat. Meskipun begitu, jumlah ekspatriat tidak akan melebihi guru lokal. Yang baru 

saja dan akan akan datang sejumlah 6 ekspatriat dari rencana 16 ekspatriat yang didatangkan dari 

Philipines.  

Tanya :  Mengapa Philipines? 
Jawab :  Tidak harus Philipines, kebetulan di sana ada sekolah mirip Loyola yang ada di Semarang yang 

dikelola oleh ordo Jesuit, dan yayasan cenderung berorientasi pada ordo Jesuit. Para ekspatriat 
yang didatangkan ke MRS adalah guru-guru dari sekolah tersebut yang berpengalaman mengajar 
di sekolah internasional di Indonesia, utamanya di Jakarta, dan memiliki kemampuan yang cukup 
dalam berbahasa Indonesia. 

Tanya : Apakah strategi tersebut dirumuskan dengan jelas, tegas dan dijabarkan dalam program-program 
tertulis?  Seperti, antara lain: rincian program, biaya, target dsb. 

Jawab : Tertulis secara rinci, belum. Tetapi garis besar strategi sudah disusun tertulis dengan biaya yang 
jelas. Strategi untuk jangka menengah, belum jangka panjang, karena harus sensitive terhadap 
perubahan-perubahan. 

Tanya : Apakah dalam merumuskan strategi tersebut dilakukan lebih dulu kajian yang mendalam terhadap 
aspe-aspek terkait, seperti : SWOT, PESTEL dsb? 

Jawab : Kajian SWOT tentu sudah dilakukan oleh yayasan, meski mungkin belum secara detail terinci. 
 
Tanya : Apakah dalam merumuskan strategi tersebut melibatkan berbagai unsur penting seperti : 

Yayasan, Manajemen, Kepala Sekolah dan Staf dan Guru, dan dipublikasikan secara efektif? 

Jawab : Ya, melibatkan yayasan, manajemen dan kepala sekolah saja. Dan belum dipublikasikan. 

 
Hasil survey menunjukkan bahwa guru MRS umumnya memiliki persepsi (pengetahuan, pemahaman, 

penerimaan atau sikap) yang baik terhadap Globalisasi Pendidikan dan Sekolah Global, bahkan secara 

perseptif memiliki Kompetensi Global yang sangat baik.  
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Tanya : Apakah hal ini sudah sesuai dengan harapan yayasan atau manajemen sekolah terkait dengan 

daya dukung mereka untuk mencapai visi sekolah global dan standar internasional? 

Jawab : Belum sesuai, sehingga perlu penambahan ekspatriat. (Pada keterangan perbincangan informal 

sebelumnya, Mrs. Rb menyebutkan bahwa pada akhir tahun pelajaran 2012/ 2013 ini telah resign 

sejumlah guru lokal 17 orang, baik diberhentikan maupun menyatakan mengundurkan diri. 

Sebaliknya, akan dihadirkan 6 ekspatriat dari Philipina, 2 diantaranya sudah hadir). 

Tanya : Strategi rekrutmen seperti apa yang diterapkan oleh sekolah terhadap guru untuk mendukung visi 

sekolah global berstandar internasional? 

Jawab : Melalui networking, yaitu para ekspatriat Philippines yang pernah mengajar di Indonesia, 

terutama sekolah internasional, agar mudah menyesuaikan. 

Tanya :  Apa yang telah dan akan diupayakan oleh sekolah dalam rangka pengembangan Kompetensi 

Global guru tersebut? 

Jawab : Pertama, guru ekspatriat senior harus terlibat dalam perumusan program. Hal ini agar terjadi 

transfer ilmu pendidikan ke guru lokal. Mereka ini terlibat dalam training development.  

  Kedua, ada program berkelanjutan, yaitu pertemuan guru untuk membahas behavior di kelas, 

kemudian dilihat pandangan globalnya, sisi pedagogy-nya. Yang ada sekarang guru-guru lebih ke 

ilmu, bukan pedagogy-nya. 

  Ketiga, penetapan syarat-syarat guru lokal, yaitu:  Pertama, kemampuan berbahasa Inggris. Dan 

kedua, pernah mengajar di sekolah internasional, sehingga familier dengan kurikulum 

internasional, khususnya kurikulum Singapura. 

 

Dalam implementasi strategi pengembangan Kompetensi Global guru tentu menghadapi berbagai persoalan. 
Tanya : Persoalan-persoalan  apa yang muncul? Dalam hal waktu, tenaga, biaya atau secara teknis 

misalnya? 
Jawab : Dalam hal tenaga, kompetensi global guru masih kurang. Dalam hal biaya, kami tidak ada masalah, 

karena yayasan siap men-support dengan mengeluarkan biaya besar untuk perkembangan dan 

kemajuan sekolah. (Pada perbincangan informal sebelumnya, Mrs. Rubby mengajak peneliti untuk 

meninjau ruang-ruang yang ada dan pembangunan gedung yang sedang dimulai di lokasi sebelah 

gedung Maria Regina yang ada. Pada saat yang sama beliau menjelaskan bahwa sekarang ini 

yayasan sedang terus menata ruang-ruang, membangun gedung di sebelah senilai 40-an Milyar 

Rupiah untuk melengkapi kelas, dan baru saja membeli gedung eks UNAKI di Jalan Pemuda). 

Secara teknis, guru-guru lokal yang sekarang ini bagus di kemampuan akademik tetapi kurang 

dipenguasaan pedagogy-nya. 

Tanya : Bagaimana upaya sekolah untuk menghadapi (menyelesaikan / meminimalisisr) persoalan 

tersebut? 

Jawab : Pertama, dengan menambah ekspatriat. Kedua, training guru terjadi di lapangan, dimana 

ekspatriat menjadi mentor bagi guru-guru lokal. 

Tanya : Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang dirasakan sekolah dalam implementasi 

strategi pengembangan Kompetensi Global tersebut? 

Jawab : Hambatan tidak ada. Faktor pendukung, yaitu biaya tidak ada masalah, karena yayasan siap 

mendukung dana berapapun besarnya. 

Tanya : Apakah ada mekanisme yang terintegrasi dan kontinu dalam implementasi strategi tersebut, 

seperti: evaluasi dan follow up? 

Jawab :  Evaluasi ada, melalui observasi kinerja secara umum, tetapi belum memasukkan instrumen 

kompetensi globalnya. Untuk follow up kami mengalami kesulitan karena jumlah guru lokal masih 
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dominan. Sedangkan diskusi dan mentoring yang sudah dilakukan selama ini kurang berdampak 

positif. 

 

Meski memiliki Kompetensi Global yang baik secara persepsif, tetapi dalam survey terdapat temuan-temuan 

yang dapat dijadikan sebagai catatan, yaitu kurangnya pemahaman dan antusiasme guru dalam beberapa hal 

berikut: Pertama, pendekatan interdisipliner dalam proses belajar mengajar. Kedua, penerapan sistem 

kurikulum internasional. Ketiga, implementasi konsep-konsep atau model pembelajaran mutakhir di dunia 

pendidikan global. 

Tanya : Bagaimana tanggapan anda tehadap keadaan tersebut di atas? 

Jawab : Yang dilakukan guru dalam mengajar adalah hal-hal yang diperoleh mereka saat dulu di sekolah 

atau kuliah, kurang memahami perubahan, padahal jaman berubah. Guru bertugas untuk 

mengembangkan ilmu. Buku adalah panduan saja, yang diutamakan adalah SK/KD, karena itu 

wawasan dan pemahaman terhadap natural process sangat penting. Di MRS, aspek 

internasionalnya adalah kurikulum nasional plus. Kurikulum nasional tersebut menunjuk pada 

standar isi yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan sisi plusnya adalah kurikulum Singapura. 

Tanya : Bagaimana sekolah akan meningkatkan aspek-aspek yang kurang tersebut? 

Jawab : Pertama, dengan menghadirkan guru-guru / SDM yang berbasis pada wawasan internasional. 

Kedua, mendatangkan orang-orang luar untuk training, yaitu dari Savior School Philipina, 

diantaranya Kepala Sekolah. (Pada kesempatan perbincangan informal sebelumnya pertanyaan 

peneliti tentang mengapa yayasan terkesan Philipines minded, dijawab oleh Mrs Rb, bahwa hal 

tersebut kebetulan saja, tidak harus dari Philipina, tetapi karena kebetulan dirinya mengenal 

sekolah yang bagus di Philipina, yaitu Savior School, yang dianggapnya setingkat dengan SMA 

Loyola di Semarang dan hal ini juga sesuai dengan orientasi pendidikan di sekolah-sekolah di 

Indonesia yang berada di bawah Biara Ordo Jesuit). 

 

Harapan-harapan ke depan terkait dengan pengembangan Kompetensi Global guru sehingga semakin 

mendukung pencapaian sekolah bervisi global dan  berstandar internasional. 

Tanya  : Apa harapan-harapan ke depan terkait dengan pengembangan Kompetensi Global guru sehingga 

semakin mendukung pencapaian sekolah bervisi global dan berstandar internasional ? 

Jawab : Pertama, guru lokal agar good menjadi great ke luar. Kedua, guru harus berani out of the box, 

selama dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

Semarang, ……………………………………… 

 

Transkrip ini telah sesuai dengan isi wawancara. 

Tertanda, 

Rb. 
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http://dcs.com/contact.html 

DCS 

Vision and Mission  

Biblical Foundation 
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the 

Father, and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the 

commands I have given you. And be sure of this: I am with you always, even to the 

end of the age. 

Matthew 28:19-20 

  

Vision 
To be a creative school that educates children to be pure in heart, in order to 

participate in the advancement of Indonesian education in general and Semarang in 

particular. 

  

To educate every student:  

 To be a disciple of Christ that is creative and intelligent. 

 To have the character of Christ. To be a blessing to others, their families and 

nations.  

Mission 
Together with the parents of students, we will have a national school with 

international standards that teaches to three characteristics, they are: spirituality, 

personality, and intelligence  

  

Motto 
Together with parents, educate and mold students to be like Christ. 

 

Elementary - Curriculum  

In DCS we use a mixture of national curriculum and curriculum from the United 

States and United Kingdom. The curriculum is mixed to be one curriculum that 

is creative and fits with the growth of Indonesian children. 
 

In order for students graduating from DCS to have the 4 characteristics in our 

vision and mission we will work on these things and apply them in every subject, 

everyday. 
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The second characteristic all graduating DCS students will have is an 

international language. DCS elementary will apply this in: 

 The process of learning using English in all classes, except Mandarin, 

Indonesian and Javanese.  

 English will be used in these subjects: Religion or Faith, Science, Social 

Studies, Mathematics, English and Design Technology Arts & Craft.  

 Reading activities in the library with a wonderful book collection that can 

enhance students knowledge and horizons. 

 

The third characteristic all graduating DCS students will have is creativity. DCS 

elementary will apply this in: 

 The process of learning creatively through teaching children to use their 

imaginations and desires for great things. The process of learning will be 

applied in the classroom in all subjects every day.  

 Starting in design technology students will grow to use their creativity. 

 

The fourth characteristic all graduating DCS students will have skills in 

information and computer technology.  

 DCS elementary will apply this in computer class and in design technology 

class.  

Language  

 Indonesian 

 English 

Copyright © 2009 - DCS 

 

Tantangan dan Peluang  

A. Era Globalisasi  

Memasuki abad ke XXI, dunia ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi 

dibidang komunikasi dan informasi. Fakta tersebut  menguatkan kenyataan bahwa 

dunia telah menjadi komunitas global yang menjadi satu. Tak terpisahkan satu dengan 

yang lain dan saling tergantung satu sama lain. Sebagai contoh, peristiwa krisis 

http://danielcreativeschool.com/indonesian.html
http://danielcreativeschool.com/english.html
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keuangan yang menimpa Negara Amerika Serikat akibatnya telah dirasakan bukan 

hanya oleh bangsa Amerika saja, tetapi juga oleh seluruh bangsa di dunia ini. 

Sehingga solusi-solusinya juga harus dipikirkan bersama oleh seluruh dunia.  

 

B. Standar Internasional  

Salah satu konsekuensi dari era globalisasi adalah Internasionalisasi. Di semua bidang 

kehidupan, khususnya didunia kerja, saat ini standar yang dipergunakan bukan lagi 

bersifat lokal, tetapi bersifat internasional. Artinya, patokan-patokan yang dipakai 

harus dapat diterima oleh semua negara di dunia. Sehingga, Internasionalisasi 

mengakibatkan persaingan di semua bidang kehidupan saat ini semakin ketat dan 

berat. Maka, jika ingin terus tumbuh dan berkembang, semua bidang usaha, termasuk 

dunia pendidikanpun harus mampu menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi 

tuntutan dunia global. 

C. Bersaing di era globalisasi  

Untuk dapat memenangi persaingan di era globalisasi dengan internasionalisasinya, 

maka dunia pendidikan harus menghasilkan lulusan yang memiliki 4 (empat) 

karakteristik, yaitu : 

  

1. Memiliki Iman dan takut akan Tuhan. 
Para ahli pendidikan menyatakan bahwa keberhasilan seseorang ditentukan oleh 20 % 

kecerdasan intelektual (IQ) dan 80 % gabungan dari kecerdasam emosi (EI) dan 

kecerdasan spiritual (SI). Maka, sekolah Kristen harus tetap fokus pada misi Ilahi dan 

seimbang dalam penerapan kurikulum, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang 

juga takut akan Tuhan. 

 

2. Mampu berbahasa Internasional 
Kemampuan dalam berbahasa Internasional merupakan standar minimal yang harus 

dimiliki oleh setiap orang. Sebab, pada masa mendatang bahasa Internasional akan 

menjadi bahasa sehari-hari dalam  semua bidang, khususnya dunia kerja. Maka, 

sekolah harus mempersiapkan anak didiknya untuk memiliki kemampuan dalam 

menggunakan bahasa Internasional secara aktif, khususnya bahasa Inggris. 

 

 

3. Berkepribadian yang kreatif 
Dunia kerja memiliki sifat seperti lautan luas, yaitu serba tidak terbatas. Maka, hanya 

orang-orang yang berkepribadian kreatif yang akan mampu menemukan peluang-

peluang baru di tengah-tengah persaingan yang ketat. Oleh karena itu, sekolah harus 

mengadopsi kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan yang berkepribadian kreatif.  
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4. Memiliki kemampuan di bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi. 
Penerapan ICT di dunia pendidikan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sudah 

merupakan kewajiban bagi setiap sekolah untuk menyediakan fasilitas ICT, sehingga 

setiap anak didik dapat menggunakan. 

 

D. Jawaban atas tantangan : Sekolah Nasional Berstandar Internasional 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada, DCS didirikan dengan target menjadi 

sekolah nasional berstandar Internasional. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Aspek legalitas 

Sesuai UU Pendidikan Nasional RI, jalur pendidikan sekolah dibagi menjadi 4 

(empat), yaitu sekolah Nasional, sekolah Nasional berstandar Internasional, sekolah 

asing (waralaba), dan sekolah asing (murni). Maka, berdasarkan jalur-jalur tersebut, 

DCS mengambil jalur sekolah nasional berstandar Internasional. Dengan tujuan 

lulusan DCS tetap memiliki ijazah nasional sekaligus ijazah internasional (sebagai 

pilihan). 

2. Aspek kualitas 

DCS berkomitmen mendirikan dan mengembangkan sekolah dengan standar mutu 

yang mengarah kepada standar internasional. Baik dibidang kurikulum, guru maupun 

fasilitas penunjang pendidikan. 

3. Aspek kontinuitas 

Sekolah yang mampu bertahan dan terus berkembang adalah sekolah yang dapat 

menjawab kebutuhan dunia global yang berciri-cirikan Internasionalisasi. Maka, DCS 

akan terus dikembangkan sehingga dapat menghasilkan lulusan dengan standar 

Internasional. Dan juga, institusi sekolah diharapkan dapat menghadapi persaingan di 

bidang usaha pendidikan yang semakin ketat. 
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http://mr.sch.id/school/main/ 

 

MRS 

 

Vision 

To become a leading Indonesian institution for future leaders who are faithful, 

academically competent, with strong character and rooted in the togetherness of a 

living community. 

Mission 

1. To create a joyful learning process in the togetherness of a living community. 

2. To provide learning experiences that facilitate the growth of interest and love of 

knowledge. 

3. To assist learners to grow up through the values of honesty, charity, persistence and 

justice. 

GOALS 

Maria Regina has created the following goals to help accomplish their vision: 

 Integrate Catholic values into daily lives; 

 Integrate higher-order thinking skills into daily learning activities; 

 Learn and apply ways of developing positive self concepts; 

 Develop and demonstrate personal leadership skills; 

 Become adaptive learners who know how to use new technologies and teach 

themselves new skills; 

 Take an international perspective on student development based on 

cooperation and collaboration, not competition. 

Curriculum 

Our curriculum is national-plus, with English and Indonesian as the languages of 

instruction. Mandarin is also offered as a foreign language. Our Mandarin 

programme is based on the YCT and HSK testing standards. English, Science, and 

Mathematics are strong proponents of our academic programme; the syllabuses are 

designed leading to the Ujian Nasional (UN) and Cambridge O Level. The Ujian 

Nasional is compulsory for all Indonesian students to gain entry into senior high 

school and the subjects tested are Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, 
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and Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Cambridge O Level is optional and will be taken at 

the end of Year 10 (SMA 1). Our students will sit for three subjects only English, 

Science, and Mathematics. 

 

Cambridge O Level is an internationally recognised qualification equivalent to the UK 

General Certificate of Secondary Education (GCSE). Cambridge O Level provides 

learners with excellent preparation for academic progression to Cambridge Advanced 

including Cambridge International AS and A Levels and Cambridge Pre-U. 

 

The Cambridge O Level curriculum develops learners' skills in creative thinking, 

enquiry and problem solving and is structured so that learners attain both practical 

skills and theoretical knowledge. Universities in many countries, including Canada 

and the USA, will admit learners on the basis of their Cambridge O Level 

performances alone. 

(Information Source) 

 

Teachers’ Development Program 

Mondays are said to be the most stressful day of the week as tasks await and new 

sets of paper are filed. But, here at school, Mondays are more like a gift wrapped in 

beautiful designs waiting to be opened to be cherished. 

 

Yes, that’s what Mondays are in Maria Regina! 

 

Different speakers from the faculty are enriching the department with strategies and 

methodologies that we find essential in improving the teaching-learning environment 

of the school and in the process, help the students improve academically. 

 

This is designed to keep the school environment dynamic and growing. As they say it, 

“the best teachers are those who grow in the profession and even more, those who 

love growing with it! 

 

http://simpang5.wordpress.com/2008/06/13/m-r-kurikulum-nasional-bahasa-

internasional/ 

http://www.cie.org.uk/
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MRS, Kurikulum Nasional Bahasa Internasional 

Posted on June 13, 2008 by simpang5  

Di antara sekian banyak sekolah yang telah ada di 

Semarang, telah hadir sekolah Katolik yang 

berkurikulum nasional plus yaitu MRS. Sekolah 

yang terdiri dari Kindergarten (TK), Primary (SD), 

dan Junior High School (SMP) ini didirikan oleh 

Yayasan M yang berlokasi di kawasan Papandayan, 

Semarang.  

“Ini adalah yang pertama di Semarang, sekolah 

Katholik dengan standar internasional. Sekolah Katholik selama ini terkenal dengan 

disiplinnya, di sini kita menambahkan dengan muatan internasional. Bahasa pengantar 

yang digunakan untuk proses belajar mengajar dalam setiap mata pelajaran maupun 

untuk aktivitas sehari-hari adalah bahasa Inggris,” jelas J, marketing MRS. 

Meski memiki standar internasional dalam pengajaran, namun MRS tetap mengacu 

pada kurikulum nasional. Hal itu sebagai upaya untuk membentuk siswa-siswi yang 

memiliki pengetahuan dengan standar internasional namun tetap tidak tercerabut dari 

akar budaya lokal. Beberapa kurikulum internasional untuk bidang studi Matematika, 

Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa Inggris memang sengaja diperkenalkan kepada 

para murid agar nantinya mampu menjawab tantangan global. 

“Kita menggunakan metode pengajaran dengan standar internasional, namun dengan 

kurikulum nasional. Hal ini bertujuan supaya murid-murid yang telah menyelesaikan 

pendidikan di sini tidak mengalami kesulitan jika ingin meneruskan sekolah ke 

sekolah nasional,” papar Jovita 

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas tentu para murid di MRS  juga harus 

dididik oleh pendidik yang berkualitas. Karena itu, murid-murid MRS akan dididik 

oleh guru-guru terbaik yang telah mendapatkan pelatihan secara khusus sesuai dengan 

bidang keahliannya. Para murid juga akan dididik oleh pengajar native speaker untuk 

melatih kemampuan siswa agar dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan 

lancar. 

Kualitas pendidikan memang menjadi fokus utama MRS. Namun, siswa-siswi juga 

mendapatkan beberapa extrakurikuler untuk mengasah bakat dan minat masing-

masing. Untuk pelajar Play Group dan TK, ektrakurikuler yang diberikan adalah 

melukis. Untuk pelajar SD, ektrakurikulernya ansamdel. Sedang untuk pelajar SMP 

ektrakurikulernya adalah tata boga. 

http://simpang5.wordpress.com/2008/06/13/maria-regina-kurikulum-nasional-bahasa-internasional/
http://simpang5.files.wordpress.com/2008/06/maria-regina.jpg
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“Untuk itu kita telah membangun sport center, di dalamnya ada kolam renang, 

lapangan basket, dan futsal.  Selain itu untuk mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas kita juga memiliki fasilitas lainnya, seperti perpustakaan, laboratorium 

bahasa, laboratorium komputer, auditorium kesenian, peralatan musik, poliklinik, dan 

kantin,” jelas Jovita. 

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, MRS  bersama Universitas Sanata 

Dharma dan sister school di luar negeri berkomitmen untuk mengembangkan talenta 

masing-masing anak sebagai pribadi yang utuh, sehingga dapat menciptakan pribadi  

yang unggul berlandaskan Cinta Kasih (Caritas), Kebenaran (Veritas), dan 

Keunggulan (Insignis). 

MRS 

Papandayan, Semarang 
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