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Lampiran 1.  

 

Pedoman Wawancara. 

I. Sub Fokus: Perencanaan Pelatihan. 

1. Apakah menurut bapak/ibu pelatihan yang pernah di ikuti sudah 

berdasarkan pada kebutuhan yang ada? 

2. Apakah sudah menggunakan metode yang tepat? Materi yang sesuai 

dengan kebutuhan? 

3. Apakah menurut bapak/ibu peserta pelatihan sudah diseleksi 

sebelumnya? 

4. Apakah dimungkinkan adanya perubahan rencana? 

5. Apakah pelatihan yang pernah bapak/ibu ikuti memiliki tujuan yang 

jelas (anda ketahui)? 

II.Sub  Fokus: Pengorganisasian Pelatihan. 

6. Apakah pelatihan yang pernah bapak/ibu ikuti sudah diorganisir dengan 

baik? 

7. Apakah pelatihan yang dilakukan memiliki kejelasan dalam masalah 

wewenang dan tanggung jawabnya? 

8. Apakah menurut bapak/ibu pengorganisasian yang dilakukan sudah 

mendukung aktifitas pelatihan? 

III. Sub Fokus: Pelaksanaan Pelatihan. 

9. Apakah menurut bapak/ibu pelatihan yang pernah diikuti sudah sesuai 

seperti yang di rencanakan? Apakah menurut bapak/ibu pengorganisasian 

yang di kerjakan sudah mendukung jalannya pelatihan? 

10. Apakah pelatihan yang pernah bapak/ibu ikuti sudah menyesuaikan 

dengan keadaan (fasilitas, keuangan,dsb) organisasi? 

11. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan pelatihan yang 

bapak/ibu ketahui? 

IV. Sub Fokus: Monitoring dan Evaluasi Pelatihan. 

12. Apakah menurut bapak/ibu pelatihan yang pernah diikuti dimonitor 

dengan seksama? 
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13. Apakah monitoring yang dilakukan (jika ada) sudah dapat memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai jalannya pelatihan yang diikuti 

(kesungguhan peserta, dsb)? 

14. Apakah menurut bapak/ibu diadakan evaluasi setelah mengikuti 

pelatihan? Metode apa yang digunakan? 
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Lampiran 2. 

 

Daftar Guru dan Staff SMAK Methodist-Jakarta 

 

NAMA        JABATAN   MULAI  BEKERJA 

Menason Setiawan MPd Kepala Sekolah  5 November1995 

Dra.Margaretha Yulikurniati Bahasa Indonesia  16 Juli 1990 

Drs. Parmen Butarbutar Biologi + Pembina OSIS 10 Agustus 1994 

Margaretha Rahayu, S.S Bahasa Inggris + Toefl 13 Juli 2009 

Evi Lusiana Silalahi, S.Pd. Ekonomi Akuntansi  19 Juli 2003 

Ferry Jhon Pieter, S.Pd. Penjasorkes   1 Agustus 2008 

Ribka, S.Pd   Geografi   11 Oktober 2005 

Christina Silitonga, S.Sos Sosiologi + Sejarah  13 Juli 2009 

Drs. Dompak Tambunan PKn + Sosiologi  15 Juli 1996 

Wilis, S.Sn   Seni Rupa   19 Juli 2004 

Herlinda Sipayung, S.Pd. Kimia    15 Juli 1996 

Wani, S.Th   Agama    16 Juli 2007 

Wasito Siringoringo, S.Si. Matematika   18 Juli 2011 

Kristina Silalahi, S.Si  Matematika   17 Juli 2006 

Adisman Siregar, S.Kom Komputer   14 Juli 2008 

Ari Jaka Susena, S.Pd. Fisika    16 Juli 2007 

Merry Hudaya   Bahasa Mandarin  1 Agustus 2005 

Sherly Huang   Bahasa Mandarin  16 Juli 2007 

Drs. Valentinus, M.Si  Bahasa Inggris + Toefl 12 Juli 2010 

Willy Fernando  IT    1 November 2011 

Donnard M.S.   Kepala Tata Usaha  19 April 1984 

Dame Elsa S.   Tata Usaha   15 Agustus 1995 
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Lampiran 3. 

 

Sejarah Perguruan Kristen Methodist Indonesia (PKMI) Imanuel-Jakarta 

TAHUN PERISTIWA 

1976 Timbul pemikiran dari anggota majelis gereja untuk mendirikan 

sebuah sekolah. 

1977 Tepatnya pada tanggal 7 Januari, dibukalah TK Methodist yang 

berlokasi di Jl. Prof. Dr. Latumenten, Gg. Rahayu I No. 7. 

1978 Mengontrak sebuah gudang garam yang berlokasi di samping 

gereja untuk dijadikan ruang kelas.  SD Methodist pertama kali 

dimulai di tahun ini. 

1979 Pemilik gudang garam memutuskan untuk menjual bangunan ini 

kepada pihak gereja Kemudian gudang ini direnovasi untuk 

menambah ruang kelas, loteng, dan ruang pastori. 

1982  SMP Methodist pertama kali dimulai. 

1990  SMA Methodist pertama kali dimulai. 

1993 Pembelian sebidang tanah di Jl Terusan Bandengan Utara No. 91 

AY. Setelah merayakan HUT GMI Imanuel ke 25, maka 

dipindahkanlah TK PKMI ke Terusan Bandengan Utara. Gedung 

bekas gudang direnovasi untuk ruang kelas. 

1995  SD Methodist dipindahkan ke Terusan Bandengan Utara  

1996 SMP Methodist dipindahkan ke Terusan Bandengan Utara  

1997 SMA Methodist dipindahkan ke Terusan Bandengan Utara. 

Bimbingan Mandarin mulai dibuka.  

1999 Bimbingan belajar dan TK mandarin mulai diadakan. 

2002  Bimbingan bahasa Inggris mulai dibuka 

2004 Program Character Building dimulai. Kerjasama dengan STT 

Reformed Injili Indonesia (STTRII) untuk membantu pelayanan 

konseling di sekolah dengan mendatangkan konselor praktek. 

2005  Methodist Music School mulai didirikan 

2006 Pelayanan Orang Tua Asuh dan Parenting Class mulai 

dilaksanakan. 
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2007 Kerjasama dengan Kemendiknas dan BKPBM (Badan Koordinasi 

Pendidikan Bahasa Mandarin) mendatangkan guru bantu bahasa 

Mandarin dari China 

2009-2010 Pengembangan sarana prasarana (perbaikan lantai, toilet, 

penggantian meja, kursi, pemasangan LCD dan CCTV di tiap 

ruang kelas). 
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Lampiran 4. 

Hasil Wawancara. 

Subyek : Bp. Menason Setiawan (MS) 

Jabatan : Kepala Sekolah SMAK Methodist- Jakarta. 

Tempat : Kantor kepala sekolah SMAK Methodist Jakarta. 

Waktu/Jam : Selasa, 3 juni 2014/ jam 07:25. 

 

MK:  Apakah pelatihan yang pernah diadakan ataupun yang pernah diikuti oleh 

sekolah ini sudah berdasarkan pada kebutuhan yang ada pak? 

MS:  Iya itu jelas, misalnya biasa kalau pelatihan yang kita adakan yang 

pertama berkaitan dengan kurikulumnya dengan KTSP nya. Sebab biasa 

kan penyusunan awal adalah berkairtan dengan kurikulum sekolah, baik 

menyangkut buku kurikulumnya, isinya itu apa, pendahuluannya, 

programnya, atur jadwalnya, mata pelajarannya. Lalu kemudian di 

samping itu lebih praktisnya lagi langsung silabusnya, lalu RPP nya, 

karena apalagi dikaitkan dengan kurikulum 2013, jadi kita pasti sudah 

pikir ke situ, bagaimana memperlengkapi guru, untuk nanti model RPP 

nya yang itu seperti apa. Itu kita sudah lakukan tuh, di awal tahun 

pelajaran kita sudah lakukan juga. 

MK:  Selain mengenai kurikulum 2013, apakah pelatihan-pelatihan mengenai 

materi-materi lainnya juga sudah dilakukan perencanaan sebelumnya, 

misalnya dengan adanya anggaran? 

MS: Iya, kita ada pos, untuk seminar atau pelatihan guru. Hanya untuk 

sekarang ini fokus kita untuk kurikulum 2013. Itu yang sedang kita 

pikirkan. Apalagi kita juga kan ditunjuk sebagai sekolah pionir untuk 

melaksanakannya. Kita sedang menanti, sebenarnya dari program 

pemerintah itu program pelatihannya apa lagi. Mereka ada program, di 

undanglah guru-guru untuk pelatihan diluar sekolah, bisa lima hari diluar 

kota. Jadi sebenarnya kita nunggu nih bagaimana perkembangan lebih 

lanjut. 
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MK:  Pak, apakah pelatihan yang pernah diadakan di sini ataupun di tempat lain, 

di mana guru-guru diutus mengikutinya, apakah sudah menggunakan 

metode yang tepat dan materi yang sesuai dengan kebutuhan?  

MS:  Kalau yang saya dengan dari guru-guru juga, mereka bilang pelatihannya 

OK, dari segi teknis, penyelenggaraannya, metodenya, memang sudah 

benar sesuai dengan yang diharapkan dari kurikulum 2013. Pendekatan-

pendekatannya, sekarangkan pendekatannya lebih ke scientific, idealnya 

murid lebih berpikir kritis, lebih aktif. Mengamati, mengkomunikasikan, 

bertanya dan seterusnya.  Jadi metode dan materinya sudah sesuai dengan 

kebutuhan. 

MK:  Apakah peserta pelatihan yang diadakan atau di utus sudah di seleksi 

sebelumnya pak? 

MS:  Biasanya kan, yang paling utama mereka harus yang mengajar di kelas 

sepuluh, karena kurikulumnya kan di mulai di kelas sepuluh dulu. Jadi 

guru-guru tersebut pelajarannya juga ditentukan oleh pemerintah, misalnya 

bahasa Indonesia, matematika dan sejarah, itu dulu. 

MK:  Berarti sudah di seleksi dulu pesertanya, ya pak? 

MS:  Di seleksi dulu. Justru nanti akan berkembang terus. 

MK:  Kalau peletihan-pelatihan lainnya, selain kurikulum 2013, apakah di 

lakukan seleksi terhadap peserta? 

MS:  Iya, biasanya kita lihat kebutuhan kita, cocok ngak. Guru itu memang 

perlu atau tidak. 

MK:  Pak, jika pelatihan yang sudah direncanakan tersebut, tiba-tiba harus ada 

penyesuaian apakah dimungkinkan adanya fleksibilitas? 

MS:  Dimungkinkan, misalnya pada waktu terjadi banjir besar itu. Jadi berubah 

total padahal sudah undang pembicara, sekolah-sekolah lain juga sudah di 

undang. 

MK:  Pak , apakah pelatihan yang diadakan oleh sekolah ataupun diikuti guru-

guru di luar sekolah, memiliki tujuan yang jelas? 

MS:  Kalau tujuan jelas. Apalagi berkaitan dengan kurikulum 2013, misalnya: 

ekskul pramuka, perlu di tunjuk orangnya. 
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MK: Apakah tujuan pelatihan tersebut sudah dikomunikasikan dengan jelas 

kepada para guru? 

MS:  Itu jelaslah. Itu harus. 

MK: Apakah pelatihan yang pernah diadakan oleh sekolah ini sudah diorganisir 

dengan baik pak? Misalnya, mengenai tempat, peralatan-peralatan yang 

menunjang, dsb. 

MS:  Diorganisir. Kita bentuk panitia, untuk atur konsumsi, sound system, dsb. 

MK:  Pak, pelatihan di sekolah ini merupakan wewenang dan tanggungjawab 

siapa sih ? 

MS:  Kepala sekolah. Sekalipun ada panitianya, tetap kepala sekolah yang 

bertanggung jawab. 

MK:  Apakah pengorganisasian yang dilakukan itu sudah mendukung jalannya 

pelatihan yang diadakan? 

MS:  Sudah mendukung. 

MK:  Pak, apakah pelatihan yang diadakan ataupun diikuti itu sudah sesuai 

seperti yang di rencanakan? 

MS:  Khususnya, belakangan ini berkaitan dengan kurikulum 2013, menurut 

saya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Cukup itu. Tinggal 

pengembangan guru-gurunya aja dilapangan. 

MK: Jadi pak, menurut bapak pelatihan yang diadakan di sekolah dan yang 

diikuti para guru sudah sesuai dengan yang di rencanakan, ya? 

MS:  Iya. 

MK:  Pengorganisasian yang dilakukan juga sudah mendukung jalannya 

pelatihan ya pak? 

MS:  Iya. 

MK:  Apakah pelatihan yang diadakan di sekolah ini sudah mempertimbangkan 

keadaan dan kemampuan sekolah pak, misalnya ruangan, keuangan, dsb? 

MS:  Iya, pastilah. Termasuk kemampuan keuangan. 

MK:  Pak, apakah menurut bapak pelaksanaan pelatihan sudah sesuai dengan 

tujuan diadakannya pelatihan? 
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MS:  Sudah, seharusnya sudah, kecuali jika ada hal-hal pendukung dilapangan, 

misalnya: berkaitan dengan kurikulum 2013 buku-bukunya belum ada dari 

pemerintah. 

MK:  Apakah pelatihan-pelatihan yang diadakan itu sudah di monitor dengan 

baik pak? 

MS:  Sejauh ini kalau dari pemerintah sudah. Kalau dari kepsek biasa dari 

wawancara atau kita bisa juga dengan supervisi. Jadi sudah dilihat 

bagaimana perkembangannya, khususnya untuk kurikulum 2013 ini 

dengan berbagai kendalanya. 

MK:  Apakah monitoring yang dilakukan tersebut sudah dapat memberikan 

gambaran mengenai jalannya pelatihan, misalnya mengenai pembicara, 

keaktifan peserta, interaksi peserta, dsb? 

MS: Kita sudah lihat sih prosesnya, bisa langsung di observasi. 

MK:  Apakah setelah diadakan suatu pelatihan diadakan evaluasi terhadap 

pelatihan tersebut? 

MS:  Evaluasi dengan guru-gurunya? 

MK:  Iya. 

MS:  Evaluasi khusus mengenai hal itu sih tidak hanya yang umum saja di 

dalam rapat. 

MK:  Jadi nanti bagaimana penilaian dari sekolah mengenai keefektifan 

pelatihan yang dilakukan? 

MS:  Dari kinerjanya pak kita bisa lihat misalnya bagaimana dia membuat RPP, 

dsb. 

MK: Jadi metode evaluasinya wawancara, ya? 

MS: Iya, dengan guru-guru juga murid. 

MK:  Jadi langsung ke orangnya ya pak? 

MS: Iya. 

MK:  Baik pak Menason terimaksih ya untuk wawancaranya. 

MS:  Iya, pak.  
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Lampiran 5. 

Hasil Wawancara. 

Subyek : Ibu Indawati, STh. (I). 

Jabatan : Pimpinan Perguruan Sekolah Methodist-Jakarta. 

Tempat : Kantor Kepala Sekolah TK Methodist-Jakarta. 

Waktu/Jam : Jumat, 23 Mei 2014/ 12.55. 

 

MK:  Apakah Pelatihan yang diadakan sudah berdasar pada kebutuhan yang ada, 

bu? 

I  :  Biasamya pelatihan diadakan karena kita melihat adanya kebutuhan dasar 

guru.  Jadi sudah pasti pelatihan itu diadakan berdasarkan kebutuhan yang 

ada. 

MK:  Apakah pelatihan tersebut sudah menggunakan metode yang sesuai 

kebutuhan? 

I:  Mengenai metode sangat bervariatif sekali.  Kadang-kadang kita memang 

bisa mendapat pembicara yang bisa memberi inspirasi metode yang kreatif 

tapi ada juga kadang-kadang dengan metode baku, seperti seminar saja.  

MK:  Apakah materi yang disampaikan pembicara sudah berdasarkan pada 

kebutuhan yang ada, bu? 

I:  Iya, kalau materi sesuai kebutuhan. 

MK:  Ibu, apakah peserta pelatihan sebelumnya sudah diseleksi? 

I:  Kalau untuk peserta pelatihan, kita ada dua jenis.  Ada yang pelatihan 

untuk seluruh guru tapi ada guru-guru tertentu yang kita seleksi sesuai 

dengan bidangnya. 

MK:  Jadi memang sudah ada penyeleksian ya? 

I:  Iya. 

MK:  Jika seandainya terjadi perubahan dalam perencanaan, apakah di 

mungkinkan adanya fleksibilitas bu? 

I:   Ya, memang kadang-kadang memang ada perubahan jadwal karena 

adanya satu dan lain hal bisa terjadi. 

MK:  Apakah pelatihan yang pernah diadakan memiliki tujuan yang jelas bu? 

I:  Iya, kalau setiap pelatihan kita memang ada goal  tersendiri  ya. 
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MK:  Bu, apakah pelatihan tersebut sudah diorganisir dengan baik? 

I:  Kita semaksimal mungkin mempersiapkan pelatihan dengan baik tapi 

tentu ada hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan, misalnya kadang-

kadang ada nara sumber yang dalam waktu dekat berhalangan, mau tidak 

mau kita harus mencari solusi atau alternatif lain. 

MK:   Itu pernah terjadi ya bu? 

I:  Pernah. 

MK:  Kalau dalam peralatan dan perlengkapan, apakah sudah diorganisir dengan 

baik? 

I:  Ya, itu kita sudah siapkan. 

MK:  Apakah pelatihan yang dirancang ini memiliki kejelasan dalam wewenang 

dan tanggung jawab, bu? 

I:  Ada.  Ini kalau untuk SMA adalah wewenang dan tanggung jawab kepala 

sekolah.  Tapi biasanya ada tim panitia kecil di bawah koordinasi kepala 

sekolah. 

MK:  Menurut ibu apakah pengorganisasian tersebut sudah mendukung aktifitas 

pelatihan? 

I:  Mendukung.  Karena biasanya- itu tadi- ada panitia kecil, diusahakan 

semaksimal mungkin pelatihan diadakan dengan baik. 

MK:  Apakah jalannya pelatihan sudah sesuai dengan yang di rencanakan? 

I:  Sebagian besar, sesuai. 

MK:  Berarti ada yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, ya bu? 

I:  Ada, karena terkadang kita harapannya, misalnya suatu pelatihan guru 

sampai bisa pada praktek tapi kadang-kadang ada sumber yang hanya 

terbatas pada pemberian informasi. 

MK:  Apakah pengorganisasian yang dilakukan sudah mendukung jalannya 

pelatihan? 

I:  Semaksimal mungkin seperti itu. 

MK:  Apakah pelatihan yang pernah dilakukan sudah menyesuaikan dengan 

keadaan dari sekolah ini ? 

I:  Biasanya, kita ada anggaran tertentu untuk sebuah pelatihan.  Jadi kita 

mengikuti platform anggaran tersebut. 
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MK:  Apakah pelaksanaannya sudah sesuai seperti yang sudah direncanakan? 

I:  Sesuai. 

MK:  Apakah pelatihan yang diadakan di monitor dengan seksama, bu? 

I:  Ya, ini biasanya kita monitor bahkan kemudian juga ada evaluasi, dalam 

pengertian masukan dari guru-guru yang mengikuti pelatihan tersebut. 

MK:  Berarti, dimonitor ya? 

I:  Iya. 

MK:  Monitoring tersebut memberikan gambaran yang menyeluruh ya, 

misalnya, mengenai peserta? 

I:  Betul, karena biasanya itu tim panitia kecil tadi. 

MK:  Jadi, evaluasi sudah dilakukan ya? 

I:  iya. 

MK:  Metodenya apa bu? 

I:  Karena ada panitianya, biasanya dalam rapat setelah pelaksanaan diadakan.  

Jadi biasanya dalam bentuk rapat. 

MK:  Jadi biasanya dengan sharing dalam rapat? 

I:  Iya, pernah juga pakai angket, tulis dikertas. 

MK:  Baik, ibu terima kasih ya atas kesediaannya di wawancarai. 

I:  Sama-sama pak. 
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Lampiran 6. 

Hasil Wawancara. 

Subyek :  Bp. Ari Jaka Susena (AJS) 

Jabatan :  Guru Fisika. 

Tempat :  Kantor kepsek SMAK Methodist-Jakarta. 

Waktu/Jam : Rabu, 21 mei 2014/ 11.10. 

 

MK:  Selamat siang pak Ari. 

AJS:  Siang pak. 

MK:  Pak apakah menurut bapak pelatihan yang diadakan oleh sekolah sudah 

berdasarkan pada kebutuhan yang ada? 

AJS:  Pelatihan yang pernah saya ikuti, baik di sekolah maupun luar sekolah 

sudah berdasarkan pada kebutuhan. Jadi entah demi pengembangan 

pengajar juga untuk menjawab kebutuhan, misalnya: untuk pengembangan 

laboratorium atau pengembangan kurikulum 2013. 

MK:  Menurut bapak apakah pelatihan yang dilakukan sudah menggunakan 

metode yang sesuai dan materi yang dibutuhkan? 

AJS:  Karena kita pernah mengikuti beberapa pelatihan, ada beberapa jenis 

pelatihan yang sudah sesuai, misalnya: ketika kita menghadapi kurikulum 

2013, konsep dari RPP, Silabus itu semuanyakan secara penilaian akan 

berubah, dari pembicaranya sudah memberikan sesuai dengan aturan yang 

ada, sesuai dengan kebutuhan. 

MK:  Apakah metode yang dipakai pada saat pelatihan sudah sesuai dengan 

materinya? 

AJS:  Metodenya seminar dan workshop jadi memang sudah sesuai pak. 

MK:  Apakah peserta yang mengikuti pelatihan sudah diseleksi oleh sekolah? 

AJS:  Dalam hal ini biasanya di dasarkan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan 

pelatihan tentang laboratorium tidak guru IPS yang maju. Di seleksinya 

dalam artian guru itu mengajar apa. Jadi bukan di dasarkan si A, si B 

bagus yang mana, tapi karena kebutuhan di sekolah. 

MK:  Jadi maksud bapak sudah di adakan seleksi ya? 

AJS:  Iya, sesuai dengan mata pelajaran yang di ampu nya. 
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MK:  Bagaimana jika terjadi perubahan dalam perencanaan pak, apakah ada 

fleksibilitas dari sekolah? 

AJS:  Mungkin. Mungkin berubah. Biasanya dari pembicaranya sendiri tadinya 

bisa kemudian tidak bisa, otomatis sekolah akan menyesuaikan dan kalau 

ada undangan yang mendadak dari diknas, kegiatan-kegiatan di dalam bisa 

diundur. 

MK:  Jadi menurut bapak ada fleksibilitas ya? 

AJS:  Iya. 

MK:  Apakah tujuan pelatihan yang diadakan sekolah itu jelas pak? 

AJS:  Ya, semua pelatihan tujuannya semuanya jelas. 

MK:  Bagaimana mengenai pengorganisasiannya pak, apakah sudah dilakukan 

dengan baik? 

AJS:   Biasanya pengaturannya sudah baik, tapi kurang siap, misalnya, tempat, 

pengaturan LCD agak mendadak, kalau dari segi pembicaranya sudah baik. 

Kesiapan tempat biasanya suruh OB (office boy), beres-beres. 

MK:  Bagaimana mengenai wewenang dan tanggung jawab pelatihan? Siapa 

yang bertanggung jawab atas jalannya pelatihan pak? 

AJS:  Jelas, itu dibawah kepala sekolah. Kalau diutus ikut pelatihan diluar 

sekolah juga ada surat dari kepala sekolah. 

MK:  Jadi apakah dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan 

sudah mendukung jalannya pelatihan atau kurang mendukung? 

AJS:  Dalam artian disini kurang bukan berarti tidak mendukung.  Tapi waktu 

untuk menyampaikan itu yang mendadak jadi seolah-olah 

pengorganisasiannya itu kurang. Jadi kalau masalah fasilitas di pelatihan 

biasanya kita memang sudah tersedia. Sekalipun mendadak tapi 

mendukung. 

MK:  Secara keseluruhan mendukung? 

AJS:  Mendukung. 

MK:  Apakah pelatihan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan? 

AJS:  Sejauh ini sesuai dengan rencana. 

MK:  Jadi pengorganisasian yang dilakukan, penyediaan LCD, dsb, semuanya 

sudah mendukung jalannya pelatihan? 
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AJS:  Secara garis besar sudah mendukung. 

MK:  Apakah pelatihan yang diadakan sudah menyesuaikan dengan keadaan dan 

kemampuan sekolah pak? 

AJS:  Kalau kita ikut pelatihan biasanya ada kompensasinya tapi kalau menurut 

saya pribadi kurang sebanding karenakan harus meninggalkan keluarga 

jika harus menginap itu jika di luar sekolah. 

MK:  Jadi pelatihan eksternal seperti itu tidak sesuai dengan kemampuan 

sekolah, maksudnya harusnya sekolah bisa kasih kompensasi lebih dari itu? 

AJS: Harusnya. Kalau masalah biaya-biaya lainnya sudah di cover oleh sekolah. 

MK:  Kalau pelatihan yang diadakan di dalam sekolah bagaimana pak? 

AJS:  Kalau itu standar karena diadakan di ruang kelas sendiri, saya rasa pas lah. 

MK:  Apakah pelaksanaan pelatihan sudah sesuai dengan tujuan dari pelatihan, 

pak? 

AJS:  Mungkin diatas 80%, iya.  Ketika ikut pelatihan kita dapat tambahan hal-

hal yang baru, walaupun tidak semuanya baru. 

MK:  Secara isinya ya? 

AJS:  Iya. 

MK:  Kalau dalam hal lainnya misalnya; penyediaan LCD, OHP, interaksi 

peserta dengan pembicara? 

AJS:  Ada yang pas, ada pembicara yang kurang memuaskan juga. 

MK:  Apakah pelatihan yang dilakukan itu dimonitor pak? 

 AJS:  Pasti, ada. 

MK:  Apakah monitoring yang dilakukan sudah dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai jalannya pelatihan pak? 

AJS:  Kalau internal training, biasanya monitoring akan diambil sampel, ada 

presentasi. Kita lapor ke kepala sekolah hasil yang kita dapatkan. 

MK:  Apakah setelah mengikuti sebuah pelatihan peserta yang ikut di evaluasi 

atau tidak pak? 

AJS:  Kalau di sekolahkan ada waktu-waktu tertentu kepala sekolah melakukan 

supervisi guru. Kepala sekolah melihat bagaimana kinerja guru. Ketika ada 

pelatihan juga akan dilihat. 

MK:   Dengan metode apa evaluasi dilakukan pak? 
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AJS:  Supervisi, melihat dan menilai kelengkapan mengajar guru. 

MK:  Jadi metode evaluasinya dilakukan secara personal? Orang per orang? 

AJS:  Dengan orangnya langsung. 

MK:  Baik, pak Ari terimakasih atas waktunya. 

AJS:  Sama-sama, pak. 
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Lampiran 7. 

Hasil Wawancara. 

Subyek :   Ibu Margareta (M) 

Jabatan :  Guru bahasa Indonesia 

Tempat :  Kantor kepala sekolah SMAK Methodist –Jakarta. 

Waktu/Jam :  Rabu, 21 Mei 2014/ 11.30. 

 

MK:  Selamat siang, ibu. 

M:  Siang pak. 

MK:  Ibu saya ingin bertanya, apakah pelatihan yang pernah diadakan oleh 

sekolah dan pernah ibu ikuti , menurut ibu sudah berdasarkan pada 

kebutuhan yang ada? 

M:  Sudah. Seperti yang terakhir adalah mengenai kurikulum 2013, yang akan 

diadakan tahun ini. Waktu itu awal tahun ajaran yang baru, dilakukan oleh 

diknas. Kebetulankan SMA Methodist terpilih untuk melaksanakan 

kurikulum 2013, jadi dipilih tiga guru mata pelajaran untuk dikirim ke 

diknas untuk mengikuti pelatihan, antara lain bahasa Indonesia, 

Matematika dan sejarah. 

MK: Apakah pelatihan yang pernah ibu ikuti sudah menggunakan metode yang 

tepat dan berisi materi yang sesuai dengan kebutuhan ibu sebagai guru 

bahasa Indonesia? 

M:  Kebetulan karena baru bagi kami peserta, materinya sesuai yaitu mengenai 

kurikulum 2013, yang saat itu masih awam. Semakin ada pencerahan dari 

nara sumber. 

MK:  Berarti, pelatihan yang pernah ibu ikuti metodenya menggunakan metode 

seminar?  

M:  Iya seminar, terus diakhir ada micro teaching. 

MK:  Apakah menurut ibu peserta yang dikirim oleh sekolah untuk mengikuti 

suatu pelatihan sudah diseleksi? 

M:  Peserta, berdasarkan mata pelajaran. Untuk kurikulum 2013kan baru tiga 

mata pelajaran itu yang melaksanakan jadi guru-guru mata pelajaran itulah 

yang di kirim, itu sudah di seleksi oleh diknas sekolah mengikuti itu. 
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MK:  Ibu, bagaimana kalau terjadi perubahan dalam perencanaan pelatihan yang 

diadakan sekolah, apakah ada fleksibilitas? 

M:  Ada, pak. 

MK:  Apakah pelatihan yang pernah ibu ikuti dan diadakan oleh sekolah 

memiliki tujuan yang jelas? 

M:  Ada, karena untuk membekali para guru untuk memasuki kurikulum yang 

baru. 

MK:  Jadi tujuannya jelas ya? 

M:  Iya, jelas. 

MK:  Apakah pelatihan yang pernah ibu ikuti itu sudah diorganisir dengan baik? 

M:  Oleh pelaksana? 

MK:  Iya. 

M: Sudah pak. Karena di samping di sekolah itu ada pelatihan lagi, untuk 

jurusan yang lain juga sudah di rencanakan. 

MK:  Kalau yang di adakan sekolah, apakah sudah di organisir dengan baik bu? 

M:  Sama pak, kita lakukan juga di sini. 

MK:  Apakah sekolah sudah melakukan pengorganisasian pelatihan dengan baik 

bu? 

M:  Menurut saya sudah pak karena memang sudah diundang narasumber yang 

kompeten untuk itu. 

MK:  Mengenai perlengkapan untuk menunjang pelatihan di sekolah, apakah 

sudah dipersiapkan dengan baik? 

M:  Sudah disediakan pak. 

MK:  Menurut ibu apakah ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab 

mengenai pelatihan yang diadakan sekolah bu? 

M:  Ada, Kepala sekolah. 

MK:  Apakah pengorganisasian yang sudah dilakukan itu sudah mendukung 

jalannya pelatihan bu? 

M:  Sudah, pak. 

MK:  Apakah pelatihan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan yang 

direncanakan bu? 

M:  Sudah sesuai pak. 
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MK:  Apakah pengorganisasian yang dilakukan sudah mendukung dengan baik 

pelaksanaan pelatihan bu? 

M:  Sudah mendukung pak. 

MK:  Apakah pelatihan yang diadakan sudah menyesuaikan dengan keadaan dan 

kemampuan sekolah bu? 

M:  Iya. 

MK:  Apakah pelaksanaan pelatihan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang 

direncanakan bu? 

M:  Menurut saya masih sesuai. 

MK:  Apakah ketika pelatihan dilakukan di sekolah, sudah dilakukan monitoring 

bu? 

M: Ada, baik oleh sekolah maupun diknas. Ada pengawas yang datang ke 

kelas, memonitor ke kelas pak. 

MK: Apakah monitoring tersebut sudah bisa memberikan gambaran mengenai 

jalannya pelatihan yang di adakan itu bu? 

M:  Bisa pak, bahkan ada tambahan-tambahan dari pengawas. 

MK:  Apakah monitoring tersebut meliputi juga peserta? 

M:  Iya. 

MK:  Setelah sebuah pelatihan dilakukan apakah diadakan evaluasi terhadap 

pesertanya, bu? 

M:  Ada. Dari diknas menanyakan, soal kesesuaian materi pelatihan, 

pelaksanaannya, metodenya, dsbnya. 

MK:  Kalau dari sekolah apakah ada evaluasi bu? 

M:  Ya mungkin secara lisan, ngobrol-ngobrol aja. 

MK:  Apakah juga menggunakan angket? 

M:  Lupa-lupa ingat pak. Tapi kebanyakan wawancara. 

MK:  Baik ibu terimakasih ya, selamat siang. 

M:  Selamat siang pak. 
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Lampiran 8. 

Hasil Wawancara. 

Subyek :  Kristina Silalahi (KS). 

Jabatan :  Guru Matematika.  

Tempat :  Kantor Kepala Sekolah SMAK-Methodist-Jakarta. 

Waktu/Jam :  Jumat, 23 Mei 2014/ 12:35. 

 

MK:  Selamat siang ibu. 

KS:  Siang, pak. 

MK:  Ibu apakah pelatihan yang pernah diadakan disekolah ini menurut ibu 

sudah direncanakan berdasarkan pada kebutuhan ibu sebagai guru? 

KS:  Beberapa sudah sesuai. Beberapa lainnya tidak sesuai dengan kebutuhan. 

MK:  Apakah pelatihan tersebut sudah menggunakan metode yang tepat dan 

materi yang sesuai dengan kebutuhan? 

KS:  Metodenya sudah tepat. 

MK:  Kalau materinya ? 

KS:  Kalau pelatihan yang diadakan di luar sekolah-oleh penyelenggara lain- 

sudah sesuai dengan materi, Kalau ke dalam tidak sesuai dengan materi, 

melenceng dari judul workshopnya. 

MK:  Sesuai dengan kebutuhan ibu atau tidak untuk yang internal training nya? 

KS:  Tidak terlalu sesuai. Kalau metode sudah pas. 

MK:  Apakah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan yang diadakan sekolah 

sudah di seleksi bu? 

KS:  Kalau di sekolah di wajibkan semua guru. Kalau yang ke luar itu 

disesuaikan dengan bidang. 

MK:  Jadi menurut ibu, peserta pelatihan yang di adakan di sekolah tidak di 

seleksi dulu? 

KS:  Iya, seluruh guru wajib ikut. 

MK:  Bu, apakah dimungkinkan terjadinya perubahan dalam rencana pelatihan 

yang sudah dibuat sebelumnya? 

KS:  Pernah terjadi pak. Dimungkinkan adanya perubahan dan pernah terjadi. 
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MK:  Apakah menurut ibu pelatihan yang diadakan oleh sekolah dan pernah ibu 

ikuti itu punya tujuan yang jelas? 

KS:  Ya, sebagian punya tujuan yang jelas. Sebagian lagi sepertinya hanya 

sekedar mengikuti seminar itu, sekedar program saja, mungkin program 

dari sekolah. 

MK:  Menurut ibu contoh program yang jelas, seperti apa ya? 

KS:  Seperti yang baru-baru ini, kurikulum 2013, kan mau tidak mau harus kita 

ikuti, karena kita harus mempraktekkan kurikulum itu. 

MK:  Menurut ibu apakah pelatihan yang dilakukan di sekolah sudah di 

organisir dengan baik? 

KS:  Sudah, pak. 

MK: Apakah pelatihan yang diadakan ini berada dalam wewenang dan 

tanggung  jawab yang jelas bu? 

KS:  Biasanya kalau tidak dari kepala sekolah, dari pimpinan perguruan. 

MK:  Berarti jelas ya? 

KS:  Iya, jelas. 

MK:  Apakah pengorganisasian yang dilakukan sudah mendukung jalannya 

pelatihan bu? 

KS:  Sudah, sepertinya. 

MK:  Misalnya soal tempat, LCD, dan sarana lainnya, apakah sudah mendukung 

jalannya pelatihan? 

KS:  Untuk sarananya, misalnya laptop biasanya kan kita bawa sendiri. 

MK:  Jadi, apakah pengorganisasian yang dilakukan sudah mendukung aktifitas 

pelatihan atau belum? 

KS:  Untuk masalah sistematikanya sudah sesuai. Tapi untuk sarana-prasarana 

mau tidak mau itu di bebankan, misalnya kita tidak punya laptop, mau 

tidak mau harus berusaha membawa laptop. 

MK:  Apakah pelatihan yang ibu pernah ikuti sudah sesuai dengan yang 

direncanakan atau belum bu? 

KS:  Sudah sesuai. 

MK:  Apakah pengorganisasian yang dilakukan sudah mendukung jalannya 

pelatihan? 
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KS:  Iya sudah mendukung. 

MK:  Apakah pelatihan yang diadakan oleh sekolah sudah menyesuaikan dengan 

keadaan sekolah, bu? 

KS:  Untuk hal itu, sudah. 

MK: Apakah pelatihan tersebut di monitor? 

KS:  Monitoringnya biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, selama pelatihan 

diadakan. 

MK:  Apakah monitoring tersebut sudah dapat memberikan gambaran mengenai 

jalannya pelatihan bu? 

KS:  Iya, sudah. 

MK:  Apakah dilakukan evaluasi terhadap pelatihan tersebut, setelah itu 

diadakan? 

KS:  Evaluasi biasanya tidak. Rata-rata tidak. Dari pihak sekolah tidak ada 

evaluasi. 

MK:  Yang pernah dilakukan, apakah evaluasi tersebut menggunakan metode 

yang tepat? 

KS:  Dengan sesama teman saja yang ikut pelatihan dalam bentuk sharing. 

MK:  Baik, ibu. Terimakasih atas wawancara hari ini. 

KS:  Iya, pak. 
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Lampiran 9. 

Hasil Wawancara. 

Subyek :   Ibu Wani (W) 

Jabatan :   Guru Bimbingan Konseling (BK). 

Tempat :   Kantor kepala sekolah SMAK-Methodist Jakarta. 

Waktu/Jam :   Senin, 26 Mei 2014/ 13:25. 

 

MK:  Selamat siang ibu. Apakah pelatihan yang pernah ibu ikuti dan diadakan di 

sekolah ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada? 

W:  Sebagian besar sudah pak. Memang ada beberapa buat saya sendiri sebagai 

guru BK mungkin tidak terlalu sesuai dengan yang saya butuhkan. 

MK:  Ibu maunya lebih seperti apa ya? 

W:  Saya mungkin maunya untuk beban saya, guru BK itu kan biasanya lebih 

ke arah bimbingan ke anak-anak, lebih praktisnya seperti itu pak. 

MK:  Secara konseling, ya? 

W:  Iya. 

MK:  Apakah pelatihan yang diadakan oleh sekolah sudah menggunakan metode 

yang tepat belum? 

W:  Mungkin sifatnya ke metode latihan-latihan saja ya. 

MK:  Jadi menurut ibu selama ini sudah tepat metodenya? 

W:  Ya, bisa tepat juga lah. 

MK:  Tampaknya ibu ragu-ragu. 

W:  Tepat dalam arti lebih cocok ke bidang studi yang lain ya, bukan untuk 

guru BK. 

MK:  Bagaimana menurut ibu mengenai materinya? 

W:  Mungkin lebih banyak ke teori ya. Dalam arti berdasarkan apa yang di 

tulis di buku, mungkin yang saya liat  gitu sih. Memang kita intinya, kita 

kan bisa baca sendiri bukunya. Yang kita butuhkan yang lebih up date, 

khususnya di bidang studi saya. 

MK:  Apakah itu berarti dalam hal perencanaan pelatihan, sekolah belum cukup 

baik bagi ibu sebagai guru BK? 

W:  Sepertinya begitu. 
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MK:  Mungkin bagi guru lain perencanaanya sudah tepat ya? 

W:  Iya. 

MK:  Jadi khusus guru BK perencanaannya kurang menyentuh kebutuhan ibu? 

W:  Iya. 

MK:  Apakah peserta yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh sekolah 

sudah diseleksi bu? 

W:  Kalau disini wajib ikut pelatihan. 

MK:  Pelatihan apapun wajib ikut? 

W:  Wajib. 

MK:  Apakah menurut ibu tidak ada seleksi peserta? 

W:  Sepertinya begitu. 

MK:  Jadi sekalipun pelatihannya bukan untuk guru BK, ibu tetap wajib ikut? 

W: Ya, wajib. Saya yang termasuk wajib ikut. 

MK: Jika terjadi perubahan rencana terhadap pelatihan yang sebelumnya sudah 

di rancang apakah dimungkinkan bu? 

W:  Bisa. 

MK:  Apakah pernah terjadi? 

W:  Pernah. Perubahannya dalam hal waktunya. 

MK:  Apakah pelatihan yang diadakan disekolah ini punya tujuan yang jelas? 

W:  Mungkin lebih ke awang-awang, dalam arti tidak terlalu mendarat, karena 

itu tadi saya katakan bahwa tujuannya itu lebih ke teoritis dalam arti tidak 

terlalu praktis, khususnya untuk jurusan BK. 

MK:  Apakah menurut ibu pada waktu perencanaan, penetapan tujuan belum 

terlalu tajam? Kurang punya tujuan yang spesifik? 

W: Iya. 

MK:   Apakah pelatihan yang diadakan di sekolah sudah di organisir dengan 

baik? 

W:  Mendekati baik. 

MK:  Menurut ibu, apakah pelatihan di sekolah ini sudah jelas dalam wewenang 

dan tanggung jawabnya? Tanggung jawab dan wewenang siapa pelatihan 

di sekolah ini? 
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W:  Itu sudah jelas. Karena memang kepala sekolah punya wewenang untuk 

memberikan pelatihan dan mengijjinkan guru-gurunya untuk mengadakan 

pelatihan, termasuk mengikuti pelatihan di luar sekolah. 

MK:  Apakah pengorganisasian yang di lakukan sudah mendukung aktifitas 

pelatihan? 

W:  Sudah, mendukung, tapi masih perlu di perbaiki. 

MK:  Apakah pelatihan yang pernah ibu ikuti di sekolah ini sudah sesuai seperti 

yang di rencanakan apa belum? 

W:  Tadi saya katakana bahwa program sekolah itu jelas. Tapi kadang kala 

kalau yang dari luar sekolah, program pemerintah yang kita harus 

mendadak ikutnya karena mereka punya program yang kita tidak tahu tiba-

tiba kita harus diutus, wajib. Biasanya yang diutus adalah guru bidang 

studi yang bersangkutan, misalnya: ada program pelatihan BK yang di 

panggil adalah guru BK. 

MK:  Berarti pengorganisasian yang dilakukan sudah mendukung jalannya 

pelatihan? 

W:  Sudah, dengan beberapa catatan. 

MK:  Apakah pelatihan yang diadakan sudah mengikuti keadaan di sekolah, 

misalnya dalam hal fasilitasnya? 

W:  Sudah, sudah. 

MK:  Apakah pelaksanaan pelatihan sudah sejalan dengan tujuan yang sudah 

direncanakan? 

W:  Bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pelatihan, tapi sekali lagi 

saya katakan, karena pelatihan untuk semua guru bidang studi, tujuan-

tujuan secara umum sudah, tapi secara fokus kurang. Secara umum sudah 

sesuai dengan tujuannya tapi secara khusus kurang. 

MK:  Saran ibu di buat pelatihan yang lebih fokus ya? 

W:  Ya. 

MK:  Bu, apakah pelatihan yang dilakukan oleh sekolah sudah di monitor 

dengan baik? 

W:  Iya, memang biasanya kepala sekolah juga ikut pak, mendampingi kita 

dari awal hingga selesai. 
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MK:  Menurut ibu apakah monitoring yang dilakukan tersebut sudah dapat 

memberikan gambaran mengenai jalannya pelatihan, misalnya mengenai 

respon peserta, pembicaranya? 

W:  Sudah dapat memberikan gambaran. 

MK:  Apakah setelah pelatihan diadakan evaluasi terhadap peserta pelatihan, bu? 

W:  Evaluasi mungkin ada tapi biasanya tidak perfect, dalam arti biasanya di 

tanya, misalnya pembicaranya seperti apa? Bagus tidak? Hanya sebatas itu. 

Untuk follow up nya tidak ada, dalam arti kelanjutannya (apakah ada sesi 

selanjutnya). Yang kita nilai biasanya adalah soal pembicaranya, 

metodenya bagus atau tidak, hanya sebatas itu. 

MK:  Metode evaluasi yang di pakai biasanya apa bu? 

W:  Biasanya lisan atau angket oleh tim pelatihan kepada kita. 

MK:  Maksudnya lisan, sharing ya? 

W:  Iya. 

MK:  Pernah juga dengan metode lainnya? 

W:  Ya, hanya dua itu lisan atau sharing dan angket dari narasumber. 

MK:  Berarti angket buat narasumber? 

W:  Iya. 

MK:  Kalau buat sekolah ini? 

W:  Lisan, biasanya. Antara kepala sekolah dengan guru-guru. 

MK:  Baik, ibu terimakasih ya. 

W:  Iya, pak. 
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Lampiran 10 

Hasil Wawancara 

Subyek :   Parmen Butar-butar (PBB) 

Jabatan :   Pembina OSIS dan Guru Biologi. 

Tempat :   Ruang kelas 11 IPS 2- SMAK Methodist-Jakarta. 

Waktu/Jam :   Kamis, 22 Mei 2014/ 10:55. 

 

MK:  Pak apakah pelatihan yang pernah diadakan disini dan pernah bapak ikuti 

sudah berdasarkan pada kebutuhan bapak? 

PBB:  Pasti, pak. Pelatihan yang diadakan sekolah sudah berdasarkan pada 

kebutuhan. Sekolah juga membuat rencana untuk pelatihan di awal tahun 

ajaran yang baru. Sedangkan kalau pelatihan itu dilakukan diluar sekolah 

misalnya dari dinas itu tidak terjadwal, bisa mendadak tapi tetap 

berdasarkan pada kebutuhan yang ada. 

MK:  Apakah menurut bapak pelatihan yang diadakan di sekolah sudah 

menggunakan metode dan berisi materi yang tepat? 

PBB: Kemarin pelatihan yang baru saya ikuti dari puncak, tentang kurikulum 

2013, memang untuk setiap pelatihan itu harus sesuai dengan kebutuhan 

untuk pengembangan diri kita untuk tugas-tugas sebagai guru, untuk itu 

sesuai dengan kebutuhan. Dari metodenya juga sudah tepat dengan 

narasumber yang memang sesuai dengan yang kita harapkan. 

MK:  Itu yang belum lama bapak ikuti ya pak? 

PBB:  Yang selama ini juga begitu. 

MK:  Khususnya pelatihan yang diadakan oleh sekolah? 

PBB:  Yang terbaru, yang internal juga sama. 

MK:  Pak, apakah menurut bapak peserta pelatihan yang diminta ikut oleh 

sekolah sebelumnya sudah diseleksi atau belum? 

PBB:  Biasanya disesuaikan dengan jurusan. Jadi kalau misalnya untuk pelatihan 

kurikulum itu, disesuaikan dengan jurusan. Di seleksi sesuai dengan mata 

pelajaran yang kita ampu itu apa.  Kalau pelatihan -yang sifatnya- umum 

itu di wajibkan, contoh; bagaimana menggunaka IT di sekolah, itu umum 
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jadi tidak pakai di seleksi, diikuti oleh semua guru dan staf pendidik yang 

ada. 

MK:  Jadi tergantung pada materi apa yang akan di berikan ya pak? 

PBB:  Iya, betul. 

MK:  Pak, bagaimana jika pelatihan yang sudah direncanakan itu tiba-tiba 

berubah? 

PBB:  Karena menyangkut pembicara dari luar, otomatis harus fleksibel. Itu 

sangat dimungkinkan terjadinya perubahan. 

MK:  Pernah terjadi  pak? 

PBB:  Pernah. 

MK:  Pak apakah menurut bapak tujuan dari pelatihan yang di adakan sekolah 

punya tujuan yang jelas? 

PBB:  Harus jelas, kalau tidak buat apa buang-buang waktu. 

MK:  Apakah materinya sudah tepat dan jelas? 

PBB:  Sudah. Karena sebelumnya materinya sudah ada, harus ada kesesuaian. 

Kalau saya guru IPA tapi pelatihannya IPS, saya rasa itu tidak ada 

gunanya. 

MK:  Menurut bapak apakah pelatihan yang pernah bapak ikuti di sekolah sudah 

di organisir dengan baik pak? 

PBB:  Selama ini sudah di organisir dengan baik. Mengenai waktu, pembicara, 

tempat, berapa lama. Materi yang akan di bahas itu di beritahukan 

sebelumnya. 

MK:  Apakah wewenang dan tanggung jawab pelatihan ini sudah jelas? 

PBB:  Iya, sudah. 

MK:  Mengenai penyediaan alat-alat, misalnya LCD, dsb itu, apakah sudah 

mendukung aktifitas pelatihan pak? 

PBB:  Iya. 

MK:  Apakah pelatihan yang pernah bapak ikuti dan diadakan di sekolah sudah 

sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya? 

PBB:  Iya , harus sesuai, karena tugas kita ini kan mengajar, jadi tidak bisa tiba-

tiba di gantikan oleh orang lain. Jadi dari jauh-jauh hari sudah di siapkan, 

di rencanakan. Tidak boleh mendadak harus selalu terencana. 
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MK:  Jadi pak apakah menurut bapak pengorganisasian yang di lakukan sudah 

mendukung jalannya pelatihan? 

PBB:  Ya, jelas. 

MK:  Apakah pelatihan yang diadakan di sekolah sudah menyesuaikan diri 

dengan keadaan sekolah pak, misalnya sarananya, keuangannya)? 

PBB:  Kalau di sekolah karena memang direncanakan dan di dukung oleh 

yayasan, untuk pengembangan diri kita, itu semuanya lengkap pak. Jadi 

hal-hal yang diperlukan untuk itu sudah tersedia dengan baik, jadi 

pelatihan itu bisa kita jalani tanpa ada gangguan-gangguan. 

MK: Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan pelatihan? 

PBB: Iya. Pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan awal, misalnya kurikulum, 

pengembangan RPP, ya harus persiapan itu karena kita harus belajar dulu, 

jadi pas pelatihan itu yang tidak kita mengerti bisa ditanyakan. Jadi harus 

sesuai kalau tidak, tidak ada gunanya. 

MK:  Jadi menurut bapak antara pelaksanaan dengan tujuan itu “nyambung” ya? 

PBB: Iya. 

MK:  Pak, apakah pelatihan yang diadakan di sini itu di monitor? 

PBB:  Iya. Pada awal sudah ada daftar hadir. Selama pelaksanaan termasuk 

aktifitas kita. Pulang, akhir dari itu juga di monitor, ada penanggung 

jawabnya. 

MK: Apakah di monitor juga keaktifan peserta pada saat pelatihan? 

PBB:  Iya , pasti. 

MK:  Menurut bapak apakah monitoring yang dilakukan tersebut sudah dapat 

memberikan gambaran mengenai jalannya pelatihan yang diadakan? 

PBB:  Iya, dari aktifitas kita, keaktifan, bertanya, menjawab atau memberikan 

solusi-solusi yang baik, pasti ada penilaian khusus, apakah kita sungguh-

sungguh atau tidak. 

MK:  Jadi menurut bapak monitoring yang dilakukan sudah baik? 

PBB:  Iya. 

MK:  Apakah setelah pelatihan selesai diadakan evaluasi, pak? 

PBB:  Iya. Misalnya, mengenai pembicaranya, apakah bahasanya lugas? 

Materinya kaya dengan hal-hal baru, intonasinya atau hal-hal lain yang 
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bisa mengganggu, seperti peralatan, speaker, MIC, yang mengganggu, 

supaya ke depannya lebih baik. Jadi tetap ada evaluasi. 

MK:  Apa metode evaluasinya pak? 

PBB:  Biasanya, sharing. Di kantor kita saling terbuka, langsung antara guru 

dengan kepala sekolah. 

MK:  Baik, pak. Terimakasih atas kesediaan bapak di wawancarai ya. 
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Lampiran 11 

Foto Dokumen Biaya Pengembangan dan Tenaga Pendidikan Tahun  2012/2013. 
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Lampiran  12 A. 

Sertifikat Pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

Lampiran 12 B. 
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Lampiran 12 C. 
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Lampiran 12 D. 
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Lampiran 12 E. 
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Lampiran 13. 

Daftar Prestasi Siswa-siswi SMAK Methodist-Jakarta. 
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Lampiran 14 

Koleksi Piala SMAK Methodist-Jakarta. 

 

 

 

. 

 

 



149 

Lampiran 15. 

Foto MOU dengan Diknas Pendidikan DKI Sebagai Sekolah Model. 
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Lampiran 16. 

Foto Visi-Misi SMAK Methodist-Jakarta. 
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Lampiran  17  

Gedung Sekolah SMAK Methodist-Jakarta. 
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Lampiran 18 

Fasilitas Sekolah.

 

Ruang Perpustakaan. 
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Ruangan Kantor Pimpinan Perguruan 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Ruangan Kepala Sekolah SMAK. 
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Lampiran 19  

Foto-foto Penulis dan Narasumber. 

Wawancara dengan Bp Menason Setiawan. 
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Ibu Wani 

 

Wawancara dengan Ibu Margaretha  
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Wawancara dengan ibu Indawati.

 

Ibu Kristina Silalahi 
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Wawancara dengan Bp Parmen Butar-butar.

 

 Wawancara dengan Bp Ari Jaka Susena. 
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Lampiran 20   

Aktivitas Siswa-siswi SMAK Methodist-Jakarta. 
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Lampiran 21 

Ringkasan Sejarah Sekolah. 

Sejarah SMAK Methodist-Jakarta. 

Keberadaan PKMI (Perguruan Kristen Methodist Indonesia) tidak terlepas 

dari peran serta Gereja Methodist Indonesia Imanuel Jakarta.  Dapat dikatakan 

bahwa PKMI yang terdiri atas TK-SMA lahir dari rahim gereja.  Itulah sebabnya 

nilai-nilai kristiani sangat kental dalam sekolah ini.   

Di dasarkan atas kebutuhan jemaat serta pokok tradisi gereja Methodist 

yang menganggap bahwa hubungan pemberitaan firman dengan pendidikan 

sangatlah erat maka lahirlah PKMI pada tanggal 7 Januari 1977 yang ditandai 

dengan mulainya TK Methodist.  Untuk mengelolanya, maka pada tanggal 11 mei 

1979 pun dibentuk Yayasan Imanuel (Badan Pengurus Sekolah) yang didaftarkan 

di notaris dengan Akta No 51. 

Sekolah Menengah Atas Methodist sendiri lahir pada 1990 dengan jumlah 

murid 11 siswa.  Pada tahun 1992/1993 SMA Methodist berhasil meluluskan 5 

siswa dari jurusan IPA dan 14 siswa dari jurusan IPS.  Dua puluh satu tahun 

kemudian, tepatnya pada 2011, SMA Methodist telah memliki 289 siswa-siswi 

yang dididik dalam 9 kelas yang ada. 

Saat ini SMA Methodist berada dalam 5 besar dari sekitar 95 sekolah yang 

berlokasi di Jakarta Utara dan peringkat 70 dari 460 sekolah yang berada di DKI 

Jakarta.  Sekolah ini juga mendapat pengakuan dari kementrian pendidikan 

nasional (Kemendiknas) untuk menjadi SMA model, dimana SMA Methodist 

menjadi satu-satunya sekolah swasta dari 4 sekolah yang dipilih untuk menjadi 

SMA model di DKI Jakarta.  Sebagai sekolah model SMA Methodist yang 
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berakreditasi A ini menggemban tugas  untuk mementor sekolah-sekolah lain agar 

dapat mencapai standar nasional dalam pendidikan. 

Salah satu keunggulan SMA Methodist adalah dalam bahasa Mandarin, 

dimana SMA Methodist pernah meraih juara II dalam lomba bahasa mandarin 

tingkat internasional yang dilangsungkan di China.  Ketika itu SMA Methodist 

juga mewakili Indonesia dalam kompetisi tersebut. 

Dalam menunjang aktifitas belajar mengajar di tiap kelas dilengkapi oleh 

pendingin ruangan, LCD, CCTV serta perlengkapan mengajar lainnya.  SMA 

Methodist juga memiliki konselor secara khusus yang membantu menangani 

permasalahan para siswa dan juga meningkatkan kinerja para guru.  Character 

building juga menjadi salah satu keunikan sekolah ini. 

Sarana perpustakaan yang memiliki koleksi buku-buku yang bermutu, 

pustakawan yang professional serta jaringan internet dan komputer juga sangat 

menunjang dalam meningkatkan pelayanan kepada para siswa.  Demikian 

gambaran sekilas mengenai SMA Methodist Jakarta. 

Dalam perjalanannya PKMI Imanuel Jakarta mengalami beberapa kali 

pergantian pimpinan demikian juga dengan kepala sekolahnya.  Seperti yang di 

perlihatkan dalam table di bawah ini. 

SEJARAH PIMPINAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST 

INDONESIA IMANUEL JAKARTA 

TAHUN NAMA 

1990-1995 J.H.Gultom 

2007-2009 Luciana Purnomo 

2009-2013 Menason Setiawan 
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2013-Sekarang Indawati 

 

SEJARAH KEPALA SEKOLAH SMAK METHODIST 

TAHUN NAMA 

1990-1995  J.H.Gultom 

1995-2010 Menason Setiawan 

2010-2012 Hadi Sutarji 

2012-Sekarang Menason Setiawan 

 

Masa bakti para guru di SMAK Methodist terentang dari tahun 1990 

hingga 2011.  Ada 5 orang guru-termasuk kepala sekolah- yang sudah mengajar 

sejak tahun 1990-1996.  Periode 2000-2010 ada 13 orang guru dan hanya 1 orang 

guru yang diatas 2010.  Untuk memudahkan dapat dilihat dalam table berikut: 

MASA BAKTI GURU-GURU SMAK METHODIST JAKARTA 

PERIODE JUMLAH 

1990-1999 5 orang guru. 

2000-2010 13 orang guru. 

2011-2014 1 orang guru. 
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Lampiran 22. 

Data Kerja Narasumber 

NAMA JABATAN MULAI KERJA 

Indawati * Pimpinan Perguruan Juli 2013 

Menason Setiawan Kepala Sekolah SMAK 5 November 1995 

Margaretha Yulikurniati Guru Bahasa Indonesia 16 Juli 1990 

Parmen Butar-butar Guru Biologi-Pembina 

OSIS 

10 Agustus 1994 

Wani Agama 16 Juli 2007 

Ari Jaka Susena Fisika 16 Juli 2007 

Kristina Silalahi Matematika 17 Juli 2006 

 

* ibu Indawati menempati posisinya sebagai pimpinan PKMI sejak Juli 2013  

setelah sebelumnya menjadi kepala sekolah TK sejak 2007.   
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Lampiran 23. 

Struktur Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


